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داد تا باكمك اساتيد محترم دانشگاه فرهنگيان در اولين همايش منطقه  حمد وسپاس خداوند بزرگ را كه به ما توفيق

اي آموزش علوم پايه دانشگاه فرهنگيان استان تهران، ميزبان فرهيختگان و پژوهشگران عرصه تعليم وتربيت كشور باشيم. 
  رورش است. آموزش و تربيت معلم يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در ايجاد تغيير و تحول در آموزش و پ

با توجه به اين كه دانشگاه فرهنگيان يك دانشگاه حاكميتي و ماموريت گراست؛ نقش مهمي در  تربيت معلم تراز نظام 
جمهوري اسالمي ايران برعهده دارد. بدون ترديد توجه به نحوه تربيت و آموزش دانشجو معلمان بايستي از اولويت 

  يي در اين خصوص با بهره وري مناسب مفيد خواهد بود.برخوردار باشد و هزينه ي اجراي همايش ها
استفاده از تجربيات اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه فرهنگيان و ساير دانشگاه ها مي تواند بر اجرايي نمودن منويات 

  و رهنمود هاي مقام معظم رهبري در تربيت معلم كشور بينجامد.
است كه صالحيت هاي حرفه اي را كسب نمايند و با كسب شايستگي  رسالت ما در دانشگاه فرهنگيان تربيت معلماني

هاي حرفه اي و اثر بخش به صورت كارآمد در خدمت فرزندان اين مرز و بوم در آموزش و پرورش باشند. دانشگاه 
وده است. فرهنگيان استان تهران در اين راستا از همكاري دانشگاه فرهنگيان استان هاي البرز، سمنان ، قم برخوردار ب

اهداف اصلي همايش ارتقاء كيفيت آموزشي در حوزه هاي علوم پايه و فناوري است كه با ارائه مقاالت كاربردي در خصوص 
ارتقاء كيفيت آموزشي و تربيت، با هم افزايي اعضاي شريف هيات علمي دانشگاه به كمك دانشجومعلمان خواهيم بود. 

ناوري، فرهنگ آموزش، الگوها، برنامه ها، محيط يادگيري، فرآيند ياددهي و جايگاه تربيت معلم، آموزش علوم پايه، ف
يادگيري و ... از نكاتي است كه در اين همايش حركت از تربيت معلم دانشي مهارتي را به سمت تربيت معلم شايسته و 

  اثربخش مورد تاكيد خواهد بود.
ده و از رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر خنيفر كه با در پايان از همكاري همه دست اندر كاران تقدير وتشكر نمو

ديدگاه تربيت معلمي خود موجب دلگرمي  دانشجومعلمان ، اعضاي هيات علمي و مديران دانشگاه شريف فرهنگيان شده 
  اند قدرداني ويژه مي نماييم.

س هاي استان تهران سپاسگزاري صميمانه ضمنا از اعضاي كميته اجرايي، علمي، داوران، سخنرانان و همكاران محترم پردي
  دارم و از خداوند متعال توفيق روز افزون همه همكاران دانشگاه را مسئلت مي نمايم.

 خدايا چنان كن سرانجام كار

توخشنود باشي و ما رستگار   
 

                    پرويز انصاري راد
  استان تهران يها سيامور پرد تيريسرپرست مد                                                     

      دانشگاه فرهنگيان                   
  رئيس اولين همايش منطقه اي آموزش علوم پايه و فناوري                               
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ش ستندان شامل مجموعه دان شي كه  ستند؛  بعد دان شاخه هاي مختلف علوم تجربي داراي دو بعد ه ي مندان معتقدند 
هايي است كه تاكنون در اين عرصه حاصل شده و ديگري بعد روشي شامل روشهاي استحصال و كسب اين دانستني ها 

  كه در واقع همان روش علمي است. 

يه نيز روش علمي مهم تر از  پا ماهي اســـت، در مباحث علوم  ماهيگيري مهمتر از دادن  كه آموزش دادن  همانگونه 
ستني هايي است كه  شوند. به همين منوال در حوزه آموزش علوم پايه نيز مي توان چنين طبقه مجموعه دان كسب مي 

شود و  فرا گيران را  ستني هاي علوم پايه پرداخته مي  صرفاً به آموزش دان شگاه ها  سياري از دان شد. در ب بندي را قائل 
شايستگي هايي مي رسانند . از گذشته هاي دور نيز توجه دانشمند ان جهان و به ويژه مسلمانان مانند در اين زمينه به 

ـــفيات و  ـــاخه هاي مختلف       علوم پايه به كش ـــينا،  محمد بن زكرياي رازي و ... در ش ابوريحان بيروني،  ابوعلي س
توفيقات قابل توجهي دست يافته اند. امروزه نيز شاهد پيشرفت هاي شگرف و فراواني در اين عرصه ها هستيم. اما آنچه 

د هنوز راه هاي نرفته فراواني در مورد روش هاي آموزش علوم پايه وجود دارد. با توجه به اين كه دانشگاه به نظر مي رس
ستگي هاي  شاي شجو معلمان به  ست؛ يكي از ماموريت هاي مهم آن، تجهيز دان شگاه ماموريت محور ا فرهنگيان يك دان

ستجو و تأمل ست.  با كمي ج شگاه مرتبط با روش هاي آموزش علوم پايه ا شگاه ها، حتي دان ساير دان ، در مي يابيم كه 
ـــور در اين زمينه، حرف زيادي براي گفتن ندارند.  بنابراين مي توان گفت همچنان در فرايند تقويت  هاي تراز اول كش
ــتيم. برگزاري اين گونه  ــي آن ، همچنان در ابتداي راه هس روش هاي  آموزش علوم پايه برخالف آموزش محتواي دانش

  ش ها اقدامي هر چند كوچك اما تأثيرگذار، در راستاي اين مهم است.هماي

  

  دبير علمي و دبير اجرايي اولين همايش آموزش علوم پايه و فناوري                              
  اعظم غالمي  -محمد حسن بازوبندي                                

  1396اسفند                                
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  اهداف همايش:

 ارتقا آموزش علوم پايه به منظور كسب شايستگي ها ي الزم در مدرسين و معلمان آموزش علوم 

  دستيابي به دست آورد هاي پژوهشي در حوزه ي آموزش علوم 

  توسعه و ترويج اغنا سازي ادبيات آموزش علوم از طريق چاپ مجموعه مقاالت

 محورهاي همايش :  

  علوم پايه در حل مسائل و كسب مهارت هاي فردي و اجتماعينقش آموزش هاي 

  آموزش علوم پايه و زيست بوم: چالش ها و راهكارها

  جايگاه دانش تخصصي در آموزش علوم پايه

  تاثير پژوهش در ارتقاء كيفيت آموزش علوم پايه

  بررسي چالش ها و ارائه راهكارهاي موثردر فعاليت هاي عملي در آموزش علوم پايه

  پايه علوم آموزش در يادگيري –ظريه ها و شيوه هاي نوين يادهي ن

  تحليل و بررسي محتواي مواد آموزشي در علوم پايه

نقد و بررسي برنامه درسي آموزشي علوم پايه( به تفكيك رشته هاي زيست، شيمي، فيزيك، رياضي و زمين شناسي) با 
  برنامه درسي مدرسه اي

 رتقاء كيفي آموزش علوم پايهجايگاه فن آوري هاي نوين در ا

  تاثير آموزش هاي غير رسمي بر كيفيت آموزش علوم پايه

  نقش گروه هاي آموزشي در ارتقاء آموزش علوم پايه

  آموزش علوم پايه تجربه هاي خاص معلمي در

 جايگاه آموزش علوم پايه در اسناد باالدستي
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  چكيده
ار ، صورت گرفته است. روش تحقيق مورد استفاده اين پژوهش با هدف بررسي نگرش جامعه در مورد توسعه پايد

ميداني بوده كه در آن از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقيق استفاده شده است و اطالعات پرسشنامه با استفاده از نرم 
 پردازش شده است. با توجه به نتايج در زمينه ي كاربرد اهداف توسعه پايدار در جامعه ايراني اقدامات  spssافزار 

برنامه ريزي شده اي صورت نگرفته است. عالوه بر دولت ها ، مردم نيز نقش به سزايي دارند . در ميان مردم هم 
باشد. از جمله مي توان به ميزان درآمد ، سن ، جنس معيارهاي مختلفي در فعاليت آنها در مسير توسعه پايدار مؤثر مي

اشاره كرد كه هر يك در نگرش ، شناخت و ميزان آشنايي با توسعه ، تحصيالت ، تأهل ، موقعيت اجتماعي ، شغل و ... 
پايدار الزم است. بعد از نتايج به دست آمده از داده هاي جمع آوري شده از منابع آموزشي كه ويژگي عمومي بودن را 

مگاني در دارد، استفاده شده است ، تا بيش از پيش نقش دولت ها و سياست گذاري هاي آن ها و نيز نقش آموزش ه
رشد سطح آگاهي مردم بررسي شود . از جمله منابع آموزشي همگاني كه در اين پژوهش بررسي شده است، كتاب 

توان گفت كه آموزش مفاهيم مهم از طريق آموزش باشد . ميشيمي دهم با عنوان شيمي در مسير توسعه پايدار مي
ها با گسترش اين روش و عمق بخشي به آن مي توانند به  همگاني ، مؤثرتر در مقايسه با روش هاي ديگر است . دولت

  مفهوم واقعي توسعه پايدار برسند.  

  واژگان كليدي

  توسعه پايدار،محيط زيست،جامعه،منابع طبيعي ،شيمي دهم
*

                                                                               Email: Mahalimo@gmail.com   نويسنده مسؤل : حسن متقي  
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  مقدمه

ميالدي ابداع و به كار گرفته شده است. علت پيدايش اين مفهوم از اين جهت بود كه  1970عبارتي است كه در سال  1توسعه پايدار
شود و اين در حالي است كه جمعيت كره زمين طبق يك نابع زمين استفاده ميبا گذشت زمان انسان متوجه شد كه بي رويه از م

. اگر ساكنان اين كره ي خاكي به تدوين برنامه براي تمام  Matin, Rezaei et al. (2014)نمودار نمايي در حال افزايش است 
ابعاد زندگي بشر نپردازند و به دلخواه نياز هاي اقتصادي ،اجتماعي،زيستي ،صنعتي و... را تأمين كنند . زندگي خود و فرزندان خود 

باشد. عالوه بر اين بشر نياز كره ي خاكي مياندازند. بدين جهت نياز به ارائه ي مفهومي براي دربرگرفتن تمام مسائل را به خطر مي
به همكاري تمامي كشور ها و به خصوص مردم هر كشور دارد تا بتواند با يك برنامه مدون و جامع ، كشور هارا به رشد اقتصادي، 

) .اما با توجه  et al. (2000) حسنعلي, لقايياجتماعي ، صنعتي، كشاورزي، فرهنگي و نيز حفظ و توسعه محيط زيست برساند ( 
به پيچيدگي هايي كه در جهان امروز وجود دارد تأثير برخي از مسائل بيشتر از ساير جنبه ها بوده و حتي جنبه هاي ديگر را نيز 

شود. از اين رو در مفهوم توسعه پايدار ت حال ميگيرد. لذا پرداختن و توجه بيشتر به آنها  موجب تسريع در گذر از وضعيدر برمي
نيز بايد به جنبه هاي اقتصادي ، اجتماعي و محيط زيستي توجه بيشتر داشت. به عالوه دانستن اين نكته كه انسان سالم كسي است 

ال در هر يك از اين كه از لحاظ رواني و جسمي سالم باشد و در يك محيط اجتماعي سالم زندگي كند، مفيد است . بي ترديد اشك
  ) . et al. (2013) لعبت, تقويسه عرصه فرآيند توسعه را كند خواهد كرد( 

  مباني نظري
مطرح شده است از جمله اين كه : توسعه اي كه نياز هاي زمان حال را بر طرف كرده بدون براي توسعه پايدار تعاريف گوناگوني 

). اين تعريف بيانگر اين مفهوم است )2003( پورآنكه قدرت و توانايي نسل بعد را در برآوردن نياز هايشان به خطر بيندازد (جمعه 
ي اين است كه هر گونه استفاده از منابع محيط زيست در زمان حال هيچ خطري براي استفاده كننده كه هر توسعه اي كه ضمانت
آورد و آن را توسعه پايدار گويند.توسعه پايدار به معناي رسيدن به توسعه ي اقتصادي و اجتماعي است ي نسل آينده به وجود نمي

ن نبرد . يعني منابع براي بلند مدت نگه داري شوند و محيط زيست و به گونه اي كه منابع طبيعي يك كشور يا جهان را از بي
توان درباره ي مفهوم توسعه ). تعريف ديگري كه ميet al. (2009) براتعلي, خاكپورتندرستي و رفاه انسان ها دچار مشكل نشود ( 

شود كه زيان به محيط زيست وارد نكند . با پايدار بيان كرد اين است كه توسعه پايدار به فعاليت هايي از جانب انسان گفته مي
ه جامع شود ولي برخي از ابعاد هستند كتوجه به مطالبي كه عرضه شده توسعه پايدار به تمام ابعاد و مسائل زندگي انسان مربوط مي

).توسعه پايدار ، تعادل ميان توسعه و )2009( خديوي and نژاد محرمتر بوده و از اين رو توجه به آنها بيش تر از قبل الزم است (
  زمينه مورد بررسي قرار داد: 4باشد. به طوري كه پايداري آن را مي توان در محيط زيست مي

  .پايداري طبيعي  1
  . پايداري اقتصادي2
  . پايداري اجتماعي3
  . پايداري سياسي4

پردازيم . باشد. براي روشن تر شدن اين مطلب به بيان توضيح زير ميتوسعه پايدار محل تالقي جامعه و اقتصاد و محيط زيست مي
  )2003( داود and آقاييدهند ( يدار است نشان ميعرصه ي مهم فعاليت توسعه پا 3عموما توسعه پايدار را به سه شكل كه براي 
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1.sustainable development 

  

باشد به اين معني كه رابطه دايره اقتصاد و اجتماع را همپوشاني كرده نشان دهنده ي مفهوم عدالت و انصاف مي 2قسمتي كه بين 
دايره محيط زيست و اجتماع مشترك است  2چنين قسمتي كه بين ي اقتصادي جامعه به روابطي منصفانه و عادالنه منجر شود هم

ارتباط دارد به اين معني كه انسان ها بايد روابط خود با محيط زيست را به گونه اي قرار دهند كه با دوام باشد و  1 دوامبا مفهوم 
اشاره  2تناسب رشد و ترقيفهوم به از بين رفتن محيط زيست منجر نشود . قسمت مشترك بين اقتصاد و محيط زيست نيز به م

ي اقتصاد با محيط زيست بايد به گونه اي به تامين امكانات رشد و ترقي انسان بپردازد به گونه دارد كه به معني اين است كه رابطه
اما پيدايش  است . 3پايداراي كه منابع و محيط زيست به نابودي سوق داده نشود . اما وجه اشتراك سه دايره نشان دهنده ي مفهوم 

توسعه پايدار نيز با اهداف و اصولي همراه بوده و نكته ي حائز اهميت در مورد اهداف توسعه پايدار اين است كه در واقع مجموعه 
شود و اين اهداف با توجه به اهميت توسعه پايدار به عنوان هدف جهاني در نظر گرفته شده است و اي است كه به آينده وصل مي

باشد تدوين وتصويب شده است . بايد اين را هم ياد آوري المللي كه مورد تأييد همه ي كشور هاي جهان ميهاي بينتوسط سازمان 
كرد كه قلمرو توسعه پايدار تنها به حفاظت از محيط زيست محدود نشده بلكه مواردي نظير شهر و روستا و توزيع عادالنه ثروت و 

ي رويا هاي زندگي انسان شود و به طور كلي همهگيري ها و برنامه ريزي هارا شامل مي عدالت اجتماعي و مشاركت مردم در تصميم
  ) . )2010( نياگيرد( صالح امروزي و نسل هاي آينده را در بر مي

ميالدي در اطالعيه ي كوكوياك كه با موضوع محيط  1970در سال  4مفهوم توسعه پايدار (پايا) اولين بار توسط خانم باربارا وارد
ي ميالدي توجه اتحاديه 1980). بعد از آن به تدريج در طي سال هاي  )2014( پورابراهيمزيست و توسعه بود به كار رفت (

براي مراقبت از محيط زيست و منابع طبيعي به اين مفهوم جلب شد و به طبع آن دانشمندان و متفكران به اين موضوع  الملليبين
ميالدي براي نخستين بار مجموعه اي از قوانين براي رسيدن به توسعه پايدار براي كشور  1987توجه بيشتري داشتند تا در سال 

اين اجالس در برزيل برگزار شد وكشور ها اصول جديدي را در مورد محيط زيست  1992ها فراهم شد . بعد از اين جلسه در سال 
اجالس ديگري در نيويورك برگزار شد كه به باز نگري اصول و قوانين و هم چنين  1997.در سال  )آباديقوام(و توسعه پذيرفتند 

همايشي از طرف مجمع  در كوتبرگ 2001چگونگي انجام فعاليت هاي مربوط به توسعه پايدار از طرف كشور ها پرداخت. در سال 
 2015 -2002. پس از آن در سال )گودرز(اروپا برگزار شد كه با رويكردي اروپايي، توسعه پايدار مورد بحث و بررسي قرار گرفت 

  جلساتي با محوريت توسعه پايدار در مجمع سازمان ملل برگزار شده است .
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1.permanence                      2.viable                   3.sustainable        4.Barbara Ward  

ميالدي  غرب همراه شد كشور ژاپن بوده است اما متأسفانه در همين  20و  19تنها كشور آسيايي كه تا حدودي با جريان رشد قرن 
البته بايد يادآور شد دوران كشور هاي شرقي از جمله ايران روند رو به رشد را طي نكرده اند و حتي سيري نزولي نيز پيموده اند. 

كه در بعضي از مقاطع حركت هاي موردي در اين كشور ها صورت گرفته است اما چون زمينه ها و زير ساخت هاي آن فراهم نشده 
بود با شكست و بي اعتنايي مردم و دولت مردان مواجه شد از جمله كساني را كه مي توان در اين جريان نام برد اميركبير مي باشد 

  ). از جمله فعاليت هاي مقطعي در كشور ايران را مي توان به موارد زير اشاره كرد: et al. (2017) فرزانه, پور(

(  2013رويكرد كشور تا پايان سال  .برگزاري كارگاه  ملي پيشرفت جمهوري اسالمي ايران در زمينه آموزش براي توسعه پايدار و1
  ) 1389تهران 

  ) 1391. مشاركت در برگزاري روز درختكاري ( تهران 2

  )1393. برگزاري كنفرانس ملي ارزيابي پيشرفت در مؤلفه هاي مختلف آموزش براي توسعه پايدار در ايران ( تهران 3

اول راه قرار داريم ولي براي حركت بهتر و قوي تر و مطلوب تر نياز اگرچه كه ما براي رسيدن به مطلوب توسعه پايدار هم چنان در  
به مشاركت همه جانبه ي بيشتر مردم و دولت داريم. از جمله مشاركت هاي دولت مي توان به فرهنگ سازي در زمينه ي فهم 

م نام برد كه نيازمند برنامه ريزي اصول توسعه پايدار و فراهم كردن شرايطي براي كاربرد اين اصول در زمينه هاي عملي براي مرد
باشد . از طرف ديگر مردم نيز بايد به برنامه ريزي هايي مدون و قوي دولت و نيز اختصاص بودجه و تسهيالت الزم براي اين كار مي

متناسب با  دهد احترام گذاشته و تمام دغدغه و فكر خود را براي ايجاد يك زندگي سالم و بهتركه دولت دراين زمينه انجام مي
مباني توسعه پايدار قرار دهند و نيز در زمينه ي تربيت فرزندان هم مواردي از جمله اصالح الگوي مصرف و نيز آموزش الگوي صحيح 

  مصرف به آن توجه شود.

  اهميت توسعه پايدار 
توان به موارد زير ن آنها دارد كه ميكند و سعي در ايجاد يا ازبين بردتوسعه پايدار همواره در مباحث خود بر موارد زير تأكيد مي

  ) : et al. (2016) ايزدي, ملكياناشاره كرد ( 

  .حذف فقر در تمامي اشكال موجود در جهان1
  .پايان دادن به گرسنگي ، دستيابي به امنيت غذايي و توسعه كشاورزي 2
  .اطمينان دادن به زندگي سالم و افزايش رفاه پايدار براي همگان در هر گروه سني 3
  براي همگان در تمام دوره هاي زندگي  .اطمينان از آموزش فراگير با كيفيت مساوي و گسترش فرصت هاي يادگيري4
  .دستيابي به تساوي جنسيتي و تقويت زنان و دختران 5
  .اطمينان از دسترسي و مديريت پايدار آب و فاضالب6
  .توسعه و رشد اقتصادي پايدار جامعه و ايجاد فرصت هاي شغلي 7
  راستاي مستقل شدن  .تدارك زير ساخت هاي قابل تجديد همراه با توسعه ي جامع و پايدار در8
  .كاهش تبعيض در داخل كشور 9

  .اقدام فوري در جهت مبارزه با تغييرات ّآب و هوايي10

و بسياري از موارد ديگر كه اهميت و توجه به توسعه پايدار را بيش از پيش براي ما آشكار و روشن كرده است و از طرفي جوامع 
  . المللي را به نوعي التزام عملي وا مي داردبين
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  نگرش جامعه به موضوع توسعه پايدار در ساير كشور ها 
طبق بررسي هاي انجام شده در كشور هاي اروپايي و ديگر كشور هاي توسعه يافته ، عالوه بر آشنايي سطحي مردم با توسعه پايدار 

ن مفهوم به يك موضوع كاربردي ، ايبا برگزاري كارگاه ها و كالس هاي آموزشي مبني بر آشنايي با اصول و فنون توسعه پايدار 
درزندگي مردم تبديل شده است و همواره نگرش مردم نسبت به آن بهتر و بيشتر بوده است و با تالش بيشتر در جهت رسيدن به 

ه كنند. در واقع در اين كشور ها با داشتن همين نگرش نسبت به مفهوم توسعه پايدار توانسته اند بر موانع توسعاهداف آن تالش مي
پايدار تا حدودي غلبه كرده و در حوزه هاي مختلف اجتماعي،سياسي، زيستي، اقتصادي و فرهنگي به پيشرفت هاي قابل توجهي 

  ). et al. (2010) احمدي, كاوسيدست يابند( 

  نگرش جامعه به موضوع توسعه پايدار در ايران و لزوم آموزش
در كشور ايران به دليل وقوع جنگ و خساراتي كه بر كشور وارد شد و نيز عدم وجود طرح و برنامه اي منسجم براي رفع و حل  

نبود كارگاه هايي مبني بر آشنايي با  موانع توسعه پايدار در حوزه هاي مختلف از يك سو و آشنايي سطحي مردم نسبت به آن و
اصول و فنون توسعه پايدار از سوي ديگر ، نگرش جامعه چندان در جهت غلبه ي بر موانع توسعه پايدار و پيشرفت و گسترش آن 

ا شدن باشد و بيشتر در حد آشنايي سطحي با اين مفهوم است و از اين جهت در مقايسه با ساير كشور هاي جهان كه براي اجرنمي
و رسيدن به مفهوم واقعي توسعه پايدار تالش هاو طرح ها و برنامه هاي مختلفي را اجرا كرده اند از كمبود ها و ضعف هايي برخوردار 

باشد و نيز تعريف توسعه پايدار كه به معني تعامل ميان توسعه و محيط زيست مي).با توجه به  ) .et al هادي, سيدحسنباشد(مي
توجه به اين نكته كه اين تعامل تنها با محيط زيست نيست بلكه جنبه هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي را هم شامل 

شود. به فكري و ذهني و نيروي انساني مربوط مي شود . از طرف ديگر توسعه  در هر زمينه اي ابتدا به تحول در زمينه هايمي
طوري كه براي رسيدن به توسعه در زمينه هاي صنعت ، كشاورزي ، تكنولوژي و... ابتدا بايد به آموزش كمي و كيفي نيروي انساني 

هاي ديگر حاصل  توجه داشت . درارتباط با توسعه در زمينه ي آموزش نيروي انساني متعهد  متخصص  و ماهر توسعه در زمينه
). آنچه كه در اين فرآيند مد نظر است دروني كردن مفهوم توسعه پايدار است.بديهي است  )2014( شبيري and رضائيشود( مي

ن آموزشي نياز به طراحي و برنامه ريزي دقيق،  تأمين بودجه ، فضاسازي مناسب در مدارس، كه براي فراهم آمدن شرايط براي چني
باشد. در واقع دغدغه ي اصلي جوامع نسبت به موضوع توسعه پايدار با لزوم آموزش آن در تالش براي ايجاد مدرسه پايدارو... مي

ني كه برنامه ريزي دولت ها و اختصاص دادن بودجه ها براي شود. به هر ميزامدارس و عملي كردن آن به نحو مطلوب برطرف مي
شود. پس آموزش صحيح نيروي انساني انجام شود پيشرفت در زمينه هاي مختلف و حركت در مسير توسعه پايدار هم حاصل مي

بودجه هاي داخلي به  در كشور ايران هم بايد متناسب با ساير كشور ها مانند ژاپن ، سوئيس ، آمريكاو... كه قسمت عمده اي از
شود ،اين امر مورد توجه قرار بگيرد. هر دولتي كه مي خواهد به آموزش مطلوب و مبحث آموزش نيروي انساني اختصاص داده مي

 et عنايتي, كريميبا كيفيت دست يابد بايد موارد زير را به نحو مطلوبي مد نظر قرار دهد و در جهت فراهم كردن آنها تالش كند( 

al. (2012) .(  
 ارتقا و بهبود آموزش پايه

 بازبيني آموزش هاي فعلي با هدف تحقق توسعه پايدار 

 ايداريايجاد ذهنيت و  آگاهي مشترك از پ

 تربيت نيروي كاري 

 توجه به ارتقاء زير ساخت هاي آموزشي 

 مديريت منابع انساني   
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  توسعه پايدار و محتواي آموزشي  شيمي دهم

با توجه به نكاتي كه در مورد نگرش جامعه درباره ي توسعه پايدار بيان شده است و نيز با توجه به اهميت و ضرورت اهداف توسعه 
ايران اقداماتي چند ضعيف صورت گرفته است . در مقايسه با ساير كشور هايي كه در اين زمينه پيشرو هستند  پايدار ، در كشور

هنوز در ايران كاستي هايي وجود دارد. اما از جمله طرح هايي كه مي توان با استفاده از آن رسيدن به مفهوم واقعي توسعه پايدار را 
فاهيم توسعه پايدار از پايه به دانش آموزان است . از اين رو در كشور ايران در سال دهم محقق كرد آموزش دادن مباني  اصول  و م

تحصيلي به آموزش و توضيح مفهوم توسعه پايدار در كتاب شيمي دهم پرداخته شده است . در واقع در اين كتاب با افزودن بخش 
رياضي  و ما مي توانيم توانسته با تأكيد بيشتر به بيان ارتباط  هايي مانند كاوش كنيد ،پيوند با زندگي ،پيوند با صنعت ،پيوند با

توسعه پايدار با مفاهيم درسي پرداخته و دانش آموزان را نسبت به اين مفهوم و تالش براي رعايت آن در تمام موارد زندگي دغدغه 
 مند كند( كتاب شيمي دهم).

  روش تحقيق و ابزار و جامعه آماري
ايم . دسته اي از سواالت مربوط دسته تقسيم بندي كرده 4باشد . در اين پرسشنامه سواالت را به شنامه ميروش تحقيق از نوع پرس

باشد. دسته ي دوم سواالت مربوط به آشنايي سطحي با مفهوم توسعه پايدار به آشنايي جامعه آماري با مباني توسعه پايدار مي
باشد .در اين  ني توسعه پايدار و دسته ي چهارم اهميت به محيط زيست ميباشد . دسته ي سوم مربوط به پايبندي به مبامي

پرسشنامه سواالت به گونه اي دسته بندي شده اند كه مكمل يكديگرند به گونه اي كه هر عضو پس از آنكه در مورد آشناييت با 
ختي كه از آن مفهوم دارد مورد سنجش قرار گيرد در مرحله ي بعد درباره پايبندي به آن و ميزان شنامباني مورد سنجش قرار مي

گيرد تا در نهايت بتوان به ميزان شناخت و عمل جامعه آماري درباره مفهوم توسعه پايدار پي برد. در پرسشنامه مورد استفاده مي
ين پژوهش كامال باشد كه روش نمونه گيري در انفر مي 165سطح تقسيم بندي شده اند. تعداد اعضاي جامعه آماري  5پاسخ ها در 

تصادفي و ساده بوده و در اين روش هر عضوي از جامعه از شانس مساوي براي انتخاب برخوردار بوده است . اطالعات جمع آوري 
پردازش شد كه نتايج حاصل از آن جزء يافته هاي  تحليلي محسوب مي شود . يافته هايي كه    spssشده را با استفاده از نرم افزار 

  باشد.افراد پاسخگو به دست آمده جزء يافته هاي توصيفي مي از اطالعات

باشد. اگر مي 0,786بر اساس تست پايايي آزمون كه انجام گرفت كل پرسشنامه ضريب آلفاي كرونباخ قابل قبولي دارد كه برابر 
 -  3ين سواالت پرسشنامه سوال هاي باشد يعني كل آزمون از پايايي خوبي برخوردار بوده است . در ب 0,7آلفاي كرونباخ بزرگتر از 

قابليت بازنويسي و تجديد نظر دارند چرا كه همبستگي كل به جزء و مجذور همبستگي چندگانه در   20 - 19 - 9 - 6 - 5 - 4
  قابليت حذف شدن را نيز دارند. 20و  19اين سواالت پايين است . سوال هاي 

  اهداف پژوهش
  ا مفهوم ومباني توسعه پايدار.آشنايي با ميزان آگاهي جامعه ب1

  .بررسي ميزان پايبندي جامعه به اصول توسعه پايدار2

  .بررسي ميزان توجه سازمان آموزشي به مفهوم توسعه پايدار3

  .بررسي كتاب شيمي دهم مبني بر توجه مباني، اصول و كاربرد توسعه پايدار4

  .آشنايي با ميزان توجه جامعه به اهميت محيط زيست5
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  پژوهشسؤاالت 
  .تا چه ميزان جامعه با مفهوم و مباني توسعه پايدار آشنايي دارند؟1

  .آيا براي حركت در مسير توسعه پايدار فقط مردم نقش دارند؟يا فقط دولت؟ و چرا ؟2

  .از مواردي كه مي توان مردم را با مفهوم توسعه پايدار آشنا كرد ، چيست؟3

  توسعه پايدار تأليف شده است ، چقدر در اين مسير بوده است ؟.در كتاب شيمي دهم كه با عنوان در مسير 4

  يافته هاي توصيفي
دهند. همچنين % را زنان تشكيل مي 55,8% از جامعه آماري را مردان و 43,6بررسي نتايج حاصل از پرسشنامه بيانگر اين است كه

رده ي سني تقسيم شده اند  5ه آماري مورد نظر به % مجرد هستند. از نظر سني جامع 28,5% متأهل و  70,9از كل جامعه آماري 
سال به باال را تشكيل  50%   33,3سال و 50-40سال و   40-30%  26,7سال و 30 -20%   19,4سال و 20% كمتر از  12,1كه
 30,3يپلم و% فوق د 10,3% ديپلم و    30,3% سيكل و  12,1ابتدايي و %6,1دهد كه   دهند ونيز بررسي سطح سواد نشان ميمي

  % هم داراي مدرك دكترا هستند . 0,6% فوق ليسانس و 9,7% ليسانس و 

  يافته هاي تحليلي

  .آشنايي با مباني توسعه پايدار 1
  دسته سوال هاي   4باتوجه به سواالت مطرح شده در پرسشنامه و تقسيم بندي سواالت به 

مباني توسعه پايدار مي باشد. ين دسته بر اساس جنسيت،  مربوط به آشنايي جامعه ي آماري با 5-6-7-8-9-10-11-13-16
  مدرك، سن  و تأهل بررسي شد.

طبق بررسي هاي انجام شده ، با افزايش سطح آگاهي جامعه آماري بر اساس مدرك تحصيلي، نسبت به تعريف و ابعاد توسعه پايدار 
مدرك تحصيلي باالتر از ديپلم هستند با پيشرفت صنعتي كشور شناسند. از طرفي افرادي كه داراي آشنايي دارند و كاربرد آن را مي

موافق بوده ولي با انجام اين كار به هر روش و ميزاني مخالف هستند.( به طور كلي با افزايش سطح تحصيالت جامعه آماري ، افراد 
.) الزم به ذكر است كه افراد جامعه با افزايش مصرف انرژي و نيز استفاده ي نامحدود از منابع در جهت بهبود اقتصاد مخالف اند

آماري  با تنها نقش داشتن دولت در حفظ و برنامه ريزي از منابع كشور مخالف بوده و خود را به ايفاي نقش در اين زمينه موظف 
  دانند. مي

وجه به شناختي كه از مباني هر دو گروه زن ومرد با مباني آشنا بوده و موافق اهميت دادن كشور براي تحقق آنها هستند . و نيز با ت
اين مفهوم دارند با استفاده از منابع كشور به صورت بي رويه به صورت فردي و اجتماعي مخالف هستند. اما با توجه به داده ها ، 

داده  باشد. همچنينزنان در مقايسه با مردان با توسعه صنعتي كشور به هر شكلي موافق تر هستند كه اين مورد مخالف با مباني مي
كند كه جامعه ي مردان در برابر زنان به اين نكته اعتقاد بيشتري دارند كه براي توسعه پايدار كشور و جهان عالوه بر ها بيان مي

  دولت ها مردم نيز تأثير زيادي دارند.

يده دارند كه هر فرد در ها بر خالف مجردها به اين نكته عقهر دو گروه متأهل و مجرد با مباني ظاهرا آشنايي داشته اما متأهل
جامعه حق دارد از منابع كشور به هر ميزان استفاده كند و كشور به هر صورتي بايد رشد صنعتي داشته باشد . اما داده ها اين نكته 
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د گروه با افزايش ميزان مصرف انرژي و هم چنين افزايش نامحدود بهره برداري  از منابع كشور مخالف هستن 2را نشان مي دهد ، 
) ، با اين نظر كه عالوه بر دولت  %71,7و متأهل  %72,9كه با مطلب باال تناقض دارد . هر دو گروه تقريبا نزديك به هم ( مجرد 

  مردم نيز در حفظ و توسعه مباني توسعه پايدار موثر اند ، اعتقاد دارند.

سال تمام رده هاي سني  20ه جز رده ي سني كمتر از بر اساس داده ها جامعه ي آماري اطالع خوبي از توسعه پايدار دارند ولي ب
ديگر با استفاده هر فرد به هر شكل وبه طور دلخواه از منابع طبيعي موافق هستند كه به ظاهر با مطالب باال تناقض دارد و تحليل 

منابع كشور براي تحقق رشد ها نشان مي دهد كه اكثريت جامعه آماري با افزايش ميزان مصرف انرژي و استفاده نامحدود دولت از 
  اقتصادي و توسعه كشاورزي از طريق به كاربردن مواد شيميايي مخالف هستند و خود را در قبال منافع و حفظ آن مسؤل مي دانند.

  . آشنايي سطحي با مفهوم توسعه پايدار 2
ر طراحي و تدوين شده كه شامل سوال گروه ديگري از سواالت با هدف سنجش ميزان آشنايي جامعه آماري با مفهوم توسعه پايدا

  باشد. مي 4-3-2-1هاي 

شود. در جامعه آماري مورد نظر نيز با افزايش ميزان با توجه به رشد آگاهي كه در اثر كسب دانش در مقاطع مختلف حاصل مي
با توجه به مشكالتي كه دارند و نيز سواد افراد ، ميزان آشنايي مردم با مفهوم توسعه پايدار نيز افزايش پيدا كرده است و نيز مردم 

عدم وجود زير ساخت ها تمايل چنداني به كسب آگاهي درباره ي مفهوم توسعه پايدار نداشته و يا حداقل آن را در اولويت هاي مهم 
  زندگي فرد قرار نداده اند.

رسيم كه يسه اين گروه ها به اين نتيجه ميهر دو گروه مردان و زنان به طور نسبي با اين مفهوم آشنا هستند .ولي باز هم در مقا 
ي اختصاصي اين مفهوم اقدام زنان در مقايسه با مردان از آگاهي بيشتري برخوردار بوده و مطابق معيار مدرك ، مردم به مطالعه

فهوم داشته اند و به نكرده اند و اين آشنايي را از طرق مختلف به دست آورده اند .زنان تمايل به مطالعه و كسب آگاهي درباره ي م
  برنامه ريزي براي رسيدن به مفهوم واقعي توسعه پايدار تمايل دارند.

هم مجردها و هم متأهل ها به نحوي با توسعه پايدار آشنايي دارند ولي اين آشنايي از طريق صرف وقت و مطالعه اين موضوع به 
ه ها اين آگاهي را يافته اند ولي باز در اين ميان مجرد ها در مقايسه دست نياورده اند و يا خيلي كم بوده است و بيشتر از طريق رسان

  دهند. % متأهل ) از تمايل و عالقه ي بيشتري براي رسيدن به توسعه پايدار نشان مي 20,5% مجرد و  39,5با متأهل ها(

و مناسبي نداشتند ولي در مقابل آنها  سال به خاطر شرايط سني كه دارند با مفهوم توسعه پايدار آشنايي كافي 20افراد كمتر از 
سال هستند از شناخت خوبي برخوردار بودند كه همانند ساير معيار ها از طريق مطالعه و صرف وقت اين  50تا  20افرادي كه از 

  شناخت را به دست نياورده اند بلكه از طرق مختلف كه در رأس آنها مي توان به رسانه ها اشاره كرد.

  باني توسعه پايدار .پايبندي به م3
نوع سوم سواالت معياري است براي تشخيص ميزان پايبندي به مباني توسعه پايدار توسط جامعه آماري . الزم است يادآوري شود 
كه تنها آشنا بودن با يك مفهوم مهمي مثل توسعه پايدار كافي نيست. بلكه پايبندي به آن مفهوم و در نهايت آن عمل و فعاليت در 

شود. از اين رو به طراحي سوال هايي پرداخته شده است كه ميزان پايبندي يدن به مطلوب ، هدف اصلي محسوب ميجهت رس
 20-18-15-14-12معيار استفاده شده و سواالت  4دهد . در اين گروه از سواالت نيز همان جامعه آماري را مورد سنجش قرار مي

  شود.را شامل مي
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امي افراد جامعه تمايل زيادي به انجام وظايف خود حتي دعوت ديگران به انجام فعاليت در زمينه جداي از مدرك وسطح سواد، تم
باشد. زيرا ي گسترش مفهوم و كاربرد توسعه پايدار و تحقق تمام اصول و اهداف آن دارند واين نشانه خوبي براي اجتماع و كشور مي

  همكاري مردم امكان پذير نيست.برنامه ريزي كالن كشوري براي رسيدن به يك هدف بدون 

اعضاء هر دو گروه مردان و زنان به اين مفهوم اعتقاد دروني داشته اند و نسبت به انجام فعاليت هايي كه باعث رسيدن به توسعه 
و انرژي  دهند. كه از اين ميان مي توان به تمايل كاهش آلودگي و استفاده صحيح از منابعشود تا حدودي تمايل نشان ميپايدار مي

  موجود در كشور اشاره كرد .

گروه  مجرد و متأهل براي گسترش و زمينه سازي مناسب براي اجرايي شدن  2دهد كه احساس مسؤليت در هر داده ها نشان مي
  دانند.تمام ابعاد توسعه وجود دارد و مردم خود را در برابر آن موظف مي

حساس مسؤليت مشاهده شده و اين احساس در تمام رده هاي سني قابل مشاهده در تمامي رده هاي سني نيز همانند معيار باال ا
  باشد.مي

  .اهميت به محيط زيست 4
-13-8-7چهارمين گروه از سواالت  كه با هدف ميزان اهميت افراد جامعه ي آماري به محيط زيست تدوين شده توسط سؤاالت 

پايدار حاوي عرصه هاي مختلفي است كه از اين ميان اجتماع و شود. همان گونه كه اشاره شد توسعه مشخص مي 15-17-19
باشد لذا آشنا بودن و پايبندي به آن در عمل نيز بايد ظاهر گردد.چه اقتصاد و محيط زيست از جمله مهمترين عرصه هاي آن مي

معيار مختلف مورد  4يت را با بسا در يكي از مهم ترين عرصه هاي مورد توجه آن يعني محيط زيست بايد عملي شود. اما اين اهم
سنجش قرار داده و نتايج زير حاصل گرديده است.با افزايش سطح آگاهي جامعه ،آنها با ابعاد مختلف توسعه پايدار از جمله محيط 

ي مناسب از آن مي توان به زيست آشنايي بيشتري پيدا كرده اند و متوجه شدند كه آب جزئي از محيط زيست است و با استفاده
نوعي به حفظ محيط زيست كمك كرد و از سوي ديگر با استفاده از سموم و كود هاي شيميايي براي افزايش محصوالت كه امري 
مخالف توسعه پايدار است ،مخالف بوده اند و تمايل به انجام فعاليت در جهت كاهش آلودگي هوا دارند و حتي از وضع پيش آمده 

  كنند.اني ميامروز درباره ي آب و هوا احساس نگر

دانند كه آب و هوا از هر دو گروه مرد و زن به اين مطلب كه محيط زيست و توسعه پايدار با هم مرتبط هستند آگاهي داشته و مي
مصاديق  محيط زيست و در نتيجه از مصاديق توسعه پايدار هستند كه بايد در مصرف آب و كاهش آلودگي هوا تالش و همكاري 

  سل آينده را همواره در نظر گرفت و تنها به فكر امروز خود نبايد باشندكرد و در اين راه ن

دانند كه دهد كه هر دو گروه ( متأهل و مجرد ) ، آب وهوا و محيط زيست را زير مجموعه اي از توسعه پايدار ميداده ها نشان مي
اي شيميايي تأكيد دارند و خود را موظف به كاهش باشد و هر دو گروه به عدم استفاده از كود هخود نشان دهنده ي امري مثبت مي

  دانند آلودگي هوا و استفاده بهينه و درست از آب مي

در تمام رده هاي سني جامعه آماري اين شناخت كه محيط زيست و آب و هوا و استفاده ي كودشيميايي و ... با هم در ارتباط 
سال همواره خود را مسؤل دانسته و اين عقيده كه ما  50سال تا باالي  20هستند، وجود دارد . و تمام رده هاي سني از كمتر از 

كاري نمي توانيم بكنيم بلكه دولت موظف به انجام اين كار ها و رسيدگي به مصاديق توسعه پايدار است وجود ندارد . البته اين گفته 
  مطلق نيست و در مواردي مشاهده شده است.
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  نتيجه
بخش اصلي تقسيم  2باشد . سؤاالت به سوال مي 20استفاده شد از نوع محقق ساخته است كه شامل پرسشنامه اي كه در پژوهش 

پردازد و بخش دوم هم شوند . بخش اول به بررسي ميزان اطالعات و نحوه ي به دست آوردن اطالعات توسط جامعه آماري ميمي
بخش  4قسمت از  2دهد. هر كدام از اين بخش ها در برگيرنده ي ميزان پايبندي جامعه آماري را به مفاهيم توسعه پايدار نشان مي

. آشنايي جامعه آماري با 2. آشنايي سطحي جامعه آماري با توسعه پايدار  1جزئي تر سؤاالت هستند . بخش اول شامل ، سنجش 
. اهميت به محيط 2وسعه پايدار . ميزان پايبندي جامعه آماري به مباني ت1مباني توسعه پايدار  ، است . بخش دوم شامل، سنجش 

  زيست ، است.

ي توسعه پايدار مؤثر بوده است و كساني كه  مدارك باالتري دارند با مفهوم و اهداف و مباني مدرك در افزايش آگاهي مردم درباره 
با مدارك عالي كه بايد  آن آشنايي بيشتري دارند اما در عمل با ساير افراد فرقي نداشته كه اين حائز اهميت است كه چرا افرادي

  الگوي ديگران باشند در عمل اينگونه  نيستند؟

شود كه در آينده كه از قدرت و توانايي رده ي سني نيز اهميت دارد زيرا آشنا شدن افراد كم سن جامعه با اين مفهوم باعث مي
حال حاضر اين گونه نيست و ميدان عمل بيشتري برخوردار هستند ،در اين زمينه فعاليت بيشتري داشته باشند هر چند كه در 

زيادي ندارند. اما افرادي كه در جامعه ي آماري در رده ي سني باالتري قرار گرفته اند متأسفانه با توجه به ميدان عمل بيشتري كه 
به اين كه امروزه  دارند به طور عمده و مخصوص در جهت توسعه پايدار اقدامي صورت نداده اند كه اين مايه ي نا اميدي است. توجه

دولت به اين نتيجه رسيده كه براي اين مفهوم بايد آموزش از دوران ابتدايي سال هاي تحصيلي شروع شود و افراد مسن تر از اين 
انجامد آموزش در مدارس محروم بوده اند .پس افراد مسن تر هم بايد آموزش داده شوند و تا وقتي كه به عمل برسد مدتي به طول مي

اي اميدواري دارد. با بررسي كتب درسي مشاهده شد كه ، در برخي موارد به طور مستقيم و نيز غير مستقيم به عرصه ها و كه ج
توجهي به آن ذكر شده است و با بيان وظايف افراد، ضمن آشنا اهداف و اصول توسعه پايدار و همچنين اهميت ، ضرورت و نتايج بي

آنان خواسته شده كه با عمل به آن وظايف در حفظ زميني كه تنها محل سكونت هست كوشا ساختن آنان با مسؤليت هايشان از 
باشند. اين يكي از مهم ترين و مؤثرترين راه هاي افزايش آگاهي مردم است كه نه تنها در كتب درسي مدارس بلكه بايد براي 

هاي آموزشي نظري و عملي صورت بگيرد.جنسيت دانشگاهيان و حتي كارمندان و كارگران و به طور كل عموم مردم طي كالس 
نيز درباره ي اين مفهوم اهميت داشت. از آن جايي كه اكثر مردها به كسب درآمد مشغول و زنان به خانه داري مشغول هستند ، هر 

مخالفت با توسعه  دو گروه شناختي نسبي از توسعه پايدار داشتند. اما در ميان مردان مشاهده مي شود كه با اقداماتي كه در جهت
باشند كه اين شايد ناشي از عدم شناخت عمقي توسعه پايدار و يا منفعت طلبي و ظاهربيني  آنان است( پايدار هستند موافق مي

البته نه بطور مطلق ) .به طور مثال با رشد صنعتي كشور كه با پيدايش شغل و درآمد بيشتر همراه است به هر صورت موافق هستند 
تقاد با شناخت عميق از اين مفهوم متناقض است. با توجه به مطلب باال نيز مي توانيم دريابيم كه افراد متأهل در مقايسه كه اين اع

با افراد مجرد هر چند هر دو گروه با مفهوم آشنا باشند ولي در جايي كه منافع و يا درآمد و شغل آنان به خطر بيفتد حاضر هستند 
  صلي عمل كنند كه اين مسئله ي جالبي نيست و بايد براي رفع اين شرايط اقداماتي صورت بگيرد.كه در جهت مخالف با مسير ا

شيمي در مسير « باشد . اين كتاب كه با عنوان يكي از كتاب هايي كه به طور خاص به توسعه پايدار پرداخته است ، شيمي دهم مي
اشتباهي كه انسان ها انجام داده اند و تأثيري كه اين اقدامات بر  است ، در بخش هاي مختلفي به بيان اقدامات» توسعه پايدار 

شرايط زمين گذاشته ،پرداخته است . در اين كتاب طي فعاليت هاي مختلفي از دانش آموزان خواسته است تا درباره ي كاهش 
هايي ارائه دهند . به طور مثال ، در  اثرات آنها يا جايگزين كردن فعاليت هاي درست به جاي اقدامات اشتباه تفكر كنند و پيشنهاد

مورد افزودن كود هاي شيميايي كه به ظاهر براي افزايش بهره وري در كشاورزي به خاك  اضافه مي شود و اثراتي كه كه در پي 
ناشي از اين كار به وجود مي آيد اشاره مي كند .يا در بخشي ديگر، به نحوه ي ايجاد باران هاي اسيدي از آلودگي هاي هوا كه 
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عواملي مثل ، دود اگزوز ماشين ها و كارخانه ها و... مي باشد ، پرداخته است . اين كتاب حتي در قسمت هايي فراتر رفته و در 
دهد كه ، با مصرف بي رويه ي برق نيز مي توان هوا را آلوده كرد كه ، به دانش آموزان اين تذكر را مي» با هم بينديشيدم « فعاليت 

ود از اهميت بااليي برخوردار است .  مواردي كه بيان شد مربوط به محيط زيست است كه خود عرصه اي مهم در توسعه اين نكته خ
پايدار است. در بخشي ديگر به بيان عرصه هاي مهم توسعه پايدار پرداخته شده است. طي بررسي انجام شده ، برخي از اصطالحات  

  بررسي شده و نتايج زير حاصل شده است. كه با توسعه پايدار ارتباط داشته اند ،

 

 

  پس از بررسي و شمارش اصطالحات مربوط به توسعه پايدار ، اگر به كتاب دقت شود نكات زير را مي توان از آن برداشت كرد:

ر گام اول به طرح روي جلد كتاب شيمي دهم پرداخته شده است . در طرح روي جلد كتاب ، تصوير سياره ي زمين به همراه جو د
اتمسفري و كيهاني در اطراف آن وجود دارد . در كنار آن ، سه تصوير ديگر نيز وجود دارد كه هر سه ارتباط نزديكي با شيمي و دو 

  بخش تحت عنوان هاي  3ط تنگاتنگي با توسعه پايدار دارند . گام بعدي ، فهرست كتاب است كه به تصوير مربوط به آب وهوا ارتبا

  كيهان زادگاه الفباي هستي 
  ردپاي گازها در زندگي

  آب آهنگ زندگي
  شود . تقسيم مي

اصر ، ويژگي عناصر و...) در فصل اول كمتر به توسعه ي پايدار اشاره شده است و بيشتر مفاهيم و موضوعات مربوط به شيمي ( عن
كند .در فصل دوم ، در ابتداي فصل به جايگاه زمين در هستي و هواكره ي اطراف آن و اهميت و فوايد آن ( هواكره ) را بيان مي
ر ادامه پردازد . دكند . در ادامه ي فصل دوم به ارتباط شيمي با توسعه پايدار ( شيمي و چگونگي ارتباط آن با هواكره ) مياشاره مي

به بيان اجزاي هواكره كه يكي از زير مجموعه هاي محيط زيست » هوا معجوني ارزشمند « ي اين فصل در قسمتي تحت عنوان 
كند . در اقدامي جالب در حاشيه ي صفحه به آن اشاره مي 49اين فصل در صفحه ي  1پردازد كه در جدول شماره ي است ، مي

زيست كره پرداخته شده است و در قالب يك چرخه با شكلي ساده ولي در عين حال مهم به بيان  به تدوين ارتباط هواكره با 48ي 
خواص اسيد هاي فلزي و « بخشي با عنوان  65پردازد . در صفحه ي اهميت هواكره در زندگي انسان ها ، جانوران و گياهان مي

آثار آلودگي هوا اشاره كرده است كه باعث اسيدي شدن آب ها و وجود دارد ، كه در اين بخش تنها يكي از صد ها زيان و » نافلزي 
و  67شود . در صفحات در نتيجه به خطر افتادن سالمت انسان و حتي حيات آبزيان ، گياهان ، جانوران و در نهايت انسان ها مي

آثار آن اشاره مي كند كه براي  وجود دارد كه به نحوه ي ايجاد باران هاي اسيدي و» پيوند با زندگي « مطلبي تحت عنوان  68
درك بهتر دانش آموزان و آشنا شدن آنان با اين پديده ي خطرناك اين مطالب را با شكل و به صورت چرخه همراه كرده است . در 

در ادامه ي مباحث مربوط به هواكره ، به توضيح داليلي كه هواكره آلوده شده و دماي كره ي زمين افزايش يافته  70صفحه ي 

  تعداد ذكر شده   اصطالحات
  5  توسعه پايدار

  11  طبيعت
  7  منابع(زميني، طبيعي و...)

  4  هواي پاك
  1  محيط زيست 
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كند . در صفحات پردازد . در حاشيه ي اين صفحه زيان ها و خسارت هاي جاني و مالي ناشي از آلودگي هوا را بيان مياست ، مي
به طور مستقيم ،  77تا  74دهد . در صفحه هاي ، علت گرم شدن زمين را با يك مثال در باره ي گلخانه توضيح مي 73و  72

كند . در اين قسمت شيمي سبز و مصاديق مي كه با ين مفهوم ارتباط نزديك دارد را بيان ميمفهوم توسعه پايدار و بخشي از شي
  شود . به مواد معدني يا دفن آن ، توليد پالستيك سبز ، توليد خودروي سبز و... بيان مي 2Coآن نظير توليد سوخت سبز ، تبديل 

 69صفحه ي » باهم بينديشيم « شود . در تلف از زمين بيان مياجزاي هواكره در فواصل مخ  47صفحه ي » باهم بينديشيم « در
باشد. در و تغييرات دماي كره ي زمين و مقدار يخ و برف هاي زمين مي 2Coبا ارائه ي نمودار هايي در پي ايجاد ارتباط بين مقدار 

ت ، مي پردازد و در حاشيه ي همين به ارائه ي نموداري كه سه ركن اساسي توسعه پايدار اس 77صفحه ي » باهم بينديشيم « 
با هدف اين كتاب كه ارتباط شيمي و  2و  1پردازد . از مقايسه ي فصل صفحه به تعريف توسعه پايدار به زبان ساده و مختصر مي

را كه يكي از » آب «  3به هدف نزديك تر است . فصل  1نسبت به فصل  2توسعه پايدار است مي توان نتيجه گرفت كه فصل 
زاي جدايي ناپذير محيط زيست ( يكي از اركان توسعه پايدار ) است ، محور موضوع و تدريس خود قرار داده است . در ابتداي اج

كتاب ، تصويري آورده شده كه اجزاي كره  93شود . در صفحه ي فصل ويژگي هاي آب و مقدار آب موجود در سطح زمين بيان مي
به ارتباط باران و هواي پاك  95ب كره ، سنگ كره ، زيست كره ) .در حاشيه ي صفحه ي كند ( هواكره ، آي زمين را مطرح مي

شود . در همين صفحه هدف شيمي در اين فصل بيان مي شود پردازد ، كه هواي پاك باعث ايجاد باراني خالص ( آب مقطر ) ميمي
افزايش آگاهي نسبت به اهميت و خواص آن ها (  ، كه هدف آموزش شهروندان براي استفاده ي مناسب از نعمت هاي خداوند و

شود . از جمله ميدان الكتريكي ، ساختار باشد . در اين فصل به بيان مفاهيم شيمي با محوريت آب پرداخته ميباالخص آب ) مي
ورده شده است كه آ» رد پاي آب در زندگي « اين كتاب مطلبي با عنوان  126تركيبات يوني ، انحالل پذيري و...  . در صفحه ي 

شود و اين كه اين نعمت خدادادي چه آثاري در حيات انسان ها ، در اين بخش به نقش آب در زندگي روزانه هر فرد اشاره مي
، به انواع منابع آب در كره ي زمين 94صفحه ي » خود را بيازماييد « گياهان و جانوران و در كل ، حيات كره ي زمين دارد . در 

فراگيران را با مصاديقي از توسعه پايدار  3و  2شود . به طور كلي در فصول ت كه به مجموع آن ها آب كره گفته مياشاره شده اس
آشنا كرده است . اما بايد اين نكته را نيز يادآور شد كه توسعه پايدار تنها محدود به آب وهوا يا محيط زيست نمي شود و شامل ابعاد 

شود كه نياز به تالش بيشتر در اين زمينه و اختصاص دادن حجم زير مجموعه هاي آنان نيز مي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و
  بيشتر كتب درسي به اين مفاهيم است .
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  سير تحول آموزش در ايران

  
 1آرزو حسيني

 

 a.hosseini@cfu.ac.irاستاديار،  1

  

  چكيده
 مثابه ي كه به آموزش سيستم تحول سير بر داشت خواهيم ايران مروري درسي برنامه ي گذشته بر در اين مقاله،
 ويژگيها، شناخت معبر از  .[1]كاويد خواهيم تاريخي دوره هاي قالب  در را آن و -درسي به برنامه مفهوم نزديكترين
   .شود آشكار جديد درسي برنامه راهنماي تدوين ضرورت برنامه ها، اين موجود در خألهاي و كاستيها

  كلمات كليدي
  آموزش ، برنامه درسي، سير تحول آموزش.

 



 

٢٤ 
 

  مقدمه
 بر سو، ديگر از نوين آموزشي ويكردهاير معرض در گرفتن قرار و سو يك از جامعه و دانش آموزان جديدِ نيازهاي با مواجهه       
 برنامه تجويز سمت به را مختلف كشورهاي كه داليلي است از تغييرات، با همراهي لزوم .ميگذارد صحه تغييرات، با شدن همراه لزوم

 جهان سراسر در يادگيري مختلف حوزههاي در ملي استانداردهاي تدوين لذا ميدهد و سوق ملي استانداردهاي تعيين يا ملي درسي
 .مي نهد اختيار در را يادگيري به مربوط فرآيندهاي كليه ي براي بازبينيِ راهنما كه خطوطي معمول است امري

آزمون  و ملي درسي برنامه هاي دارند، داراي را عملكرد باالترين بين المللي، ارزيابيهاي در كه كشورهايي اكثر رياضيات، حوزه ي در
 شوراي ،  (NCTM)استانداردهايي و اصول انتشار سمت به امريكا كه است داليلي از يكي خود اين و هستند متمركز ملي هاي
 آموزش حوزه در فرآيندي استاندارد پنج و موضوعي استاندارد پنج نهايت، در و داد سوق  مدرسهاي رياضي رياضيات معلمان ملي

 .[4 ,1])126 ص ، 1389 كرمي، و احمدي ريحاني،( شد ارائه شورا اين توسط رياضي
 را آن كلي طور به يا و كنند استفاده آن از خود صالحديد و نيازمندي اساس بر ميتوانند ايالتها و هستند توصيفي استانداردها،     
  [8] )1389 گويا،( كنند تدوين بومي استانداردهاي خود براي و گذاشته كنار

 آمريكا، رياضي معلمان درسي شوراي برنامه با كه كرده منتشر را "ليم پروفايل" عنوان تحت درسي برنامه سند نيز استراليا
 .شود مي فرآيندي دنبال هدف يك و محتوايي هدف پنج آن طي و دارد بسيار شباهتهاي

 فكرت ژاپن، درسي برنامه در سند .ميكنند دنبال را عمده هدفي خود، برنامه در و هستند درسي برنامه داراي نيز سنگاپور و ژاپن     
 كشورها بود. كه  جمله از نيز انگلستان  .)123ريحاني ( يافته اند ويژه محوريتي مسأله حل سنگاپور، ملي سند در و  رياضي

 پيش دوره از را خود فرآيندي  CCSS عنوان تحت تجويزي مجموعهاي انتشار به اقدام رياضي آموزش و محتوايي استانداردهاي
 همواره تجويزي ملي استانداردهاي يا و ملي درسي از برنامه تبعيت چند هر [5].ميكند ارائه طهمتوس دورهي پايان تا دبستان از

 آموزشي جامعه ي سوق دادن مسبب را آن اجراي لزوم مثال  براي و پرورانده مقابل خود را بسياري منتقدان و بوده مناقشه محل
 ،)[8])1389گويا،( دانستهاند معلمان نوآوري و خالقيت با مغاير زني و دانش آموزان آموزشي سرنوشت بر حاكميت آزمونها سمت به
 اي به گونه دهند، قرار و آموزشگران اندركاران دست اختيار در راهنما خطوطي استانداردها كه داشته وجود نيز اميد اين همواره اما
 .بخشد تسهيل را آموزش كلي فرآيند بازبيني كه

 در آموزشي، برنامهريزي و پژوهش سازمان و پرورش و آموزش وزارت و شوراي عالي همت به ،ملي درسي برنامه سند نخستين     
  است تصويب رسيده به 1391 سال

 سير تحول آموزش در ايران

 و برنامه ها تدوين نانوشته، .اغلب  استانداردهايي و اصول كه ميدهد نشان ايران در آموزشي تحوالت روند مطالعه ي و بررسي     
 آموزشي سيستم تحوالت تاريخ كلي طور به [9] )11 ص ، 1390 گويا،( است كرده هدايت آموزشي سيستم در را تغييرات جهت
  :كرد تقسيم زير دوره هاي به ميتوان را ايران

  ه.ش 1230دوره اول از مكتب خوان ها تا   -2-1
 در كه بود مكاني و بود اخالق استوار و دين آموزش بر خصوصي، تدريس و علميه حوزه ي مكتبخانه، قالب در تربيت و تعليم      
 اين در .بود الفبا و شرعيات اخالقيات، قرآن، با سوره هاي مختصر آشنايي آن از هدف و ميگرفت صورت سنتي ابتدايي آموزش آن

 در ايشان اغلب و ميكرد دايجا آنان براي مشكالتي كودكان، ذهني تواناييهاي با تطابق آن عدم و درسي كتابهاي بودن مشكل دوره
 و [7]).77 ص ، 1380 صمدي، در شده نقل ، 1354 طباطبايي، محيط( ميشدند مكتب ترك به مجبور نخستين، سالهاي همان
 ديني مدارس در را خود يا تحصيالت و ميرفتند دولتي و ديواني كارهاي دنبال به يا ميشدند مكتب دوره ي اتمام به موفق كه آنها
 اين در آموزش . )15 ص ، 1377 بيرانوند،( مي آموختند و نجوم طب رياضي، مثل دروسي ديني، معارف كنار در و دمي گرفتن پي
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 داراي و دست نويس صورت به معموالً و رسمي غير آزاد، به صورت نيز كتابها تأليف و تحصيلي نبود دورههاي و مقاطع شامل سالها
  .[7])77 ص ، 1380 صمدي،( است بوده مختلف قطع هاي 

   

 ه.ش 1289 – 1230دوره دوم از   -2-2

 به جدي توجه براي مقدمهاي و گشايش يافت رسماً اميركبير، قتل از پيش روز سيزده كه دارالفنون تأسيس با است مقارن دوره اين آغاز     
 سبك به بود، يافته گسترش اروپاييان بين مانز آن در كه فنوني و علوم ايرانيان با شدن آشنا هدف با مدرسه اين .شد ايران در رسمي آموزش

 نياز اجتماعي مبناي بر مختلف رشته هاي مدرسه، اين تأسيس با . )16 ص ، 1377 بيرانوند،( 1 كرد كار به اروپا آغاز علمي و آموزشي مؤسسات
 و كرده پايه گذاري را خود به وابسته ه يسازماني مدرس هر لذا و گذاشت فزوني به رو كرده تحصيل افراد به نياز مرور، به و گرفتند شكل

 آشكار روزآمدتر، و باالتر رياضياتِ  به جامعه نياز روس، و ايران ازجنگهاي پس .مي شد انتخاب شده، مشخص نياز به توجه با درسي موضوعات
 در و دارالفنون در معلمان فرانسوي را ضياتريا تاريخي، روايات و نوشته ها به بنا .شدند اعزام خارج به تحصيل براي نفر آن چندين پي در و شد

 فرانسه چاپ درسي كتابهاي از برگزيدهاي درسي، كتب و تدريس ميكردند بودند، كرده تأسيس خارجي مذهبي كميسيونهاي كه مدارس بعضي
 ص ، 1390گويا، ( كرد مهيّا يرانا در را رسمي آموزش مقدمات و شد جديدي مرحله ي وارد دارالفنون با ، ايران در نوين آموزش واقع در .بود
  .[9])138 هدايي،  6
جمله  از تحصيلي رشته هاي و گرفت شكل فرانسه، از اقتباس با شد، اشاره كه همانطور درسي دارالفنون برنامه و ساخت الگوي   

 1364 صافي،( ي، كاني شناسيروس و انگليسي فرانسه، زبانهاي داروسازي، پزشكي، نظام، مهندسي توپخانه، سوارهنظام، نظام، پياده
 علوم و طبيعي علوم ) رياضي، 73ص ، 1388 درهدايي، شده نقل ، 1372 مقدم، نصيري و 75 ص ، 1380 صمدي، در شده نقل ،

  .شد اضافه رشته ها اين به نيز نقاشي و موسيقي بعدها و شكل گرفت مدرسه اين در [6])5 ص ، 1364 شريف،( اجتماعي
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 و انسانها تربيت و به آموزش نسبت ايران، چند هر كه است آن از حاكي آموزشي تحول سير با مرتبط تاريخي اسناد بررسي      
 آموزش موضوع اما است، داشته نيز علمي نظامدار، توليدات نه و پراكنده به طور و بوده حساس و مشتاق علمي توسعه ي و توليد
 ، 1290 . در سال[9])  .6 ص ، 1390 گويا،( است گرفته شكل ايران كه در نيست دير زماني آن بودن اميالز معناي به رسمي
 ابتدايي، دهكده، ابتدايي چهارگانه ي مكاتب و مدارس و كرد هموار رسمي آموزش گيري براي شكل را راه معارف، وزارت تاسيس

 ،)كالسها در مواد برنامه تدريس( علمي تربيت نوع سه از مدارس اين در برنامه ي  .گرفتند شكل عاليه مدارس و مدارس متوسطه
 ايام آن  [8])61 ص ، 1378 گويا،( شده است برده نام  )مسابقه و ورزش( بدني  تربيت و )گردشها خالل در سخنراني( اخالقي
 به تحصيل ادامه ي براي را جوانان ن،متمك خانواده هاي و دولت ايران و بود مستحكم فرانسه و ايران ميان فرهنگي رابطه ي چون

 كتابهاي و ميشد اجرا و تنظيم فرانسه از پيروي به نيز ايران مدارس اداره ي و روش تعليماتي برنامه هاي فرانسه مي فرستادند،
ص  ل،او جلد ، 1390 چوبينه، ؛5 و 6 صص ، 1343 مشايخي،( ميگرديد نشر و طبع و ترجمه فرانسه از زبان عمدتاً نيز درسي

63([2] .  
 ديده ايران در رسمي به صورت درسي برنامه ريزي به گرايش از نشانه هايي شمسي هجري سيزدهم قرن دهه ي آخرين در     
 از ، 1290 سال در معارف اساسي قانون آنكه از و پس شدند جدا هم از آموزشي مقاطع تدريج به ] ) 70 ص ، 1388 هدايي،( شد

 و مشروطيت استقرار از پس .شدند عالي تقسيم و متوسطه ابتدايي، سه دوره ي به مدارس ذشت،گ ملي شوراي مجلس تصويب
 آموزش در بدني تربيت و اخالقي علمي، تربيت نوع سه از و گرفت قرار دولت توجه مورد رسماً و پرورش آموزش مجلس، تشكيل
 .[8])65 ص ، 1378 گويا، از ه نقلب ، 13 ص متوسطه، دوره ي در علوم مقدماتي بررسي( شد برده نام رسمي

 البته .بود آموزشي در نظام تمركزگرايي سرآغاز اين و كرد تنظيم برنامه اي مدارس براي علوم وزير بار نخستين براي سال اين در
 تأليف مقاطع و دوره ها به توجه با كتابها .دخالت ميكردند برنامه ريزيها در شخصاً  مختلف، واليات و اياالت مدارس مديران هم باز
  .[7])78 ص ، 1380 صمدي،( گرفت قرار كار دستور در درسي چاپ كتابهاي معارف انجمن تشكيل با و ميشد توليد و
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 ،آموزشي برنامه هاي قبيل تصويب از كشور پرورش و آموزش مختلف امور و آمد وجود به فرهنگ عالي شوراي 1300 سال      

 به كشور رسمي آموزش كردن متحدالشكل درراستاي اساسي اقدامي اين و گرفت عهده به را مختلف آييننامه هاي و اساسنامه ها
 ، 1310 سال در معارف عالي شوراي متوسطه، مصوب ساله ي تحصيالت شش دستور در [6].)5 ص ، 1364 شريف،( آمد شمار
 شاخه دو شامل دوم دوره ي و تقسيم دوم و اول ساله ي 3 ي دوره دو به توسطهم ابتدايي، دوره ي ي ساله شش ي دوره از پس
 در محل تحصيل و معلم دوره، اين مدرس و دبستان ابتدايي، تحصيل محل اي مصوبه طي ، 1313 اسفندماه .ادبي شد و علمي ي

 در فرهنگ وزارت تأسيس از پيش تا،) چوبينه ، 55 ص ، 1365 صافي،( شد ناميده دبير آن، مدرس و دبيرستان متوسطه، دوره ي
مي  پخش و چاپ اجازه ميرسيد، معارف وزارت تأييد به كه كتاب درسي هر و بود آزاد درسي ترجمه كتب و تأليف ، 1317 سال
 [9] )9 ص ، 1390 گويا،( آمد در فرهنگ وزارت انحصار در فشرده، و دقيق محتوايي با كتابهاي درسي تأليف آن از پس اما يافت،
 درسي در برنامه موجود تفاوت به نسبت اعتراضات و درسي هاي برنامه تغيير براي تقاضا دبيرستانها، تعداد با افزايش زمان هم

 دورهي آن موجب به كه شد دچار تغييراتي متوسطه دوره ي برنامه ي 1317 سال سرانجام .گذاشت فزوني به رو پسران، و دختران
 دورهي مانند و ساله دو دوم، دوره ي ساله، سه اول دوره ي .تبديل شد دوره سه به بود، ساله سه ه يدور دو زمان آن تا كه متوسطه

 كامل دورهي سال همان در .ميشد تقسيم طبيعي و رياضي ادبي، رشته ي سه به بود. كه ساله يك آخر دورهي .بود اجباري اول
 ص ، 1387 پور، موسي( شد توزيع و چاپ تأليف، سال سه مدت ظرف كتاب جلد هشتاد و شد تدوين براي دبيرستانها درسي كتب
 رعايت عدم و محتوا سنگيني به سبب نيز برنامه اين و داشت وجود تفاوتهايي پسران و دختران آموزش بين چنان هم اما [11] )85
  .[8] )66 و 67 ص ، 1378 گويا،( بود انتقاد مورد شاگردان، ذوق
 معين ششگانه ي متوسطه ي جديدالتأسيس مدارس محل آن موجب به و شد تصويب معارف ليعا شوراي قانون 1320 سال     
 ساله شش متوسطه مدارس به ابتدايي، مدرسه پنج كه مقرر شد نيز و رسيد تصويب به برنامه اي دخترانه ابتدايي مدارس براي شد،

 بود آموزشي نظر از مدارس كار بر نظارت وظيفه اش كه مدآ وجود به معارف كل تفتيش نام ، به اداره اي سال اين در .شوند تبديل
و  برنامه ها آموزشي، نظام آشفته، سياسي جو تأثير تحت دهه، يك حدود تا 1320 شهريور از پس [7] )79 ص1380 صمدي،(

 ضرورت ست،د اين از هايي وجود ضعف .گرديد مختل وزارتي كتابهاي چاپ كار و شد ناپايداري دچار بيش كما نيز درسي كتب
 امريكايي كميتهاي خصوص، اين در الزم تجربه ي وجود دليل عدم به اما بخشيد، قوت را حاكم شرايط بازبيني و مجدد برنامه ريزي
 حد از بيش تكيه ي :دانست وارد آموزشي نظام به عمده ايراد سه خود، مطالعات در نتيجه ي كه شد عهده دار را امر اين مسئوليت

از توسعه  هدف جلوگيري با حرفه اي و فني آموزش به ويژه توجهي پس آن از بنابراين .نظري غالب ماهيت و ر دينب تكيه سنت، بر
 و كرده ماليمتر را تحصيل كارمدارس،  برنامه كه شد سعي ، 1330 دوم نيمه برنامه در و گرفت صورت آموزشي، سيستم نظري ي
  .[9])9 ص ، 1390 گويا،( سازد نزديكتر زندگي احتياجات به
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 عرصه شدن باز و كتابها چاپ و در تأليف دولت توانايي عدم موجب امر اين و بود كرده تضعيف را دولت دوم، جهاني جنگ دوره اين در       
 اداره اي امريكايي، مستشاران توصيه ي به 1334 سال در .رسيد چاپ به محتواي ضعيف با كتابهايي و شد آزاد مؤلفان فعاليت و حضور براي
 نظام براي تغيير الزم هماهنگي هاي ايجاد طرحها، و برنامه ها تنظيم مقدمات تهيه ي مسئوليت برنامه ها و كل مطالعات اداره ي عنوان تحت

  گرفت. عهده به را برنامه ها ارزشيابي و آموزشي
 تقسيم ساله سه دو دوره ي به آموزش متوسطه، 1334 -35 تحصيلي سال آغاز از كه كرد تصويب فرهنگ عالي شوراي 1333 سال در     
 )دختران براي( خانه داري و بازرگاني و فني كشاورزي، طبيعي، رياضي، ادبي، رشته ي چند به چهارم، سال و عمومي شكل به اول سال سه .گردد

 آموزشي جديد 54 سال تا است معروف متوسطه آموزش قديم نظام به - منظا در متوسطه آموزش سال اولين كه 1353كه  نظام اين .شود تقسيم
 عالي شوراي مصوب 1337 خرداد اساسنامه ي و طبق ميشد تشكيل طبيعي و رياضي ادبي، شاخهي سه از نظري آموزش .يافت ادامه است،

 صافي،( نساجي و رنگرزي ساختمان، درودگري، برق، اتومبيل، مكانيك فلزكاري، از بودند ؛ عبارت حرفهاي -فني آموزش رشته هاي فرهنگ
 سه اين هنرستان ها در تحصيلي دوره ي . [12])70 ص ، 1390 پور، موسي ؛8 ص ، 1377 بيرانوند، ؛5 ص ، 1364 ، شريف،56 ص ، 1365
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 ميدادند  تحصيل ادامه ها شتهر اين از يكي در و استعداد ذوق اساس بر هنرجويان دوم سال از و بود مشترك برنامه ها اول سال كه بود سال
  .[2])64 ص اول، جلد ، 1380 چوبينه،(
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 تحرير به وزارتي و كارشناسان پرورش و آموزش دبيران دانشگاه، اساتيد از گروهي مشاركت با درسي كتابهاي 1342 سال از      

 و دبيرستانها سريع رشد متوسطه، دوره ي متنوع در هاي رشته ايجاد و نشد شاخه شاخه  )81 ص ، 1380 صمدي،( آمد در
 برنامه هاي محتواي و اهداف در كه ميكرد ايجاب جديد، انتظارات نيز بروز و متوسطه دورهي در تحصيل داوطلبان شمار افزايش

 و علمي تحوالت با آن كردن همگام و همتوسط آموزش نظام اصالح براي اقداماتي نتيجه در .عمل آيد به نظرهايي تجديد تحصيلي
 جديد نظام 1345سال  سرانجام و  )18 ص ، 1377 بيرانوند،( شد آغاز اجتماعي و اقتصادي انتظارات به گويي و پاسخ فناوري
 زشآمو سال پنج از پس دوره اين التحصيالن دوره ابتدايي آن شروع شد. فارغ 45- 46 تحصيلي سال در و شد بنيانگذاري آموزشي

متوسطه  شاخه ي سه در را متوسطه دوره ي  53- 54  سال آموزش سال سه از پس به دوره راهنمايي راه يافتند. و 50-51 سال در
 نظري تقسيم و فني شاخه ي دو به متوسطه ساله ي چهار دورهي ابتدايي طرح در .نمودند شروع حرفه اي و فني جامع نظري، ي

 دو به و بوده عالي آموزش در مراكز تحصيل ادامه براي جوانان نمودن آماده تنها نظري ي متوسطه آموزش از هدف كه بود شده
 چهارم سال و ميشد تدريس عمومي شكل به هنر و ادب و اصول علم اول سال سه در .بود شده تقسيم ساله يك و ساله سه مرحلهي

 فني آموزش .ميشدند هدايت هنري و ادبي اقتصادي، و اجتماعي طبيعي، رياضي، فيزيك و رشته هاي از يكي به دانش آموزان
 تربيت  به نيز حرفهاي
 فني سالهي 4 دورهي دو و شامل ميپرداخت كشاورزي و خدمات صنعت، بخشهاي از يكي در كار به اشتغال جهت ديپلمه كارگران

 متوسطهي به جامع، شاخهي ، 1353 الس در اجرا و هنگام شد تغييراتي دچار 1350 سال در طرح اين اما .بود حرفهاي ساله ي 2 و
 و نياز مورد انساني نيروي كمبود دليل به عمدتاً و آمد در اجرا به سال يك جامع تنها متوسطهي آموزش البته .شد اضافه نظري

  [1] .شد متوقف ديگر امكانات
  
  ه .ش  1375 -1357دوره هفتم   -2-7   

 متوسطهي آموزش .كرد پرورش تغيير و آموزش بر حاكم نگرشهاي و ارزشها مي،اسال انقالب پيروزي واسطه ي به دوره اين در   
 دوم سال از و بود انساني علوم و رياضي، و تجربي علوم دو گرايش شامل اول سال در كه ميانجاميد طول به سال چهار مدت نظري
 و اجتماعي اقتصاد رشته هاي به انساني علوم گرايش و تجربي علوم و فيزيك -رياضي رشته دو به رياضي و تجربي علوم گرايش
 و پيوند انديشه و دانش و كار از تلفيقي كاد، طرح اجراي با 1360 سال از .)64 ص ، 1365 صافي،( ميشد ادب تقسيم و فرهنگ

 سال ششم يك معادل آموزان دانش و شده خارج نظري صرفاً حالت از نظري متوسطه ي آموزش شد سعي عمل، و علم ميان
 حرفه اي و فني آموزش .)6 ص ، 1364 شريف،( جامعه بپردازند در موجود مشاغل و حرفه ها از يكي در كارآموزي به را يتحصيل

 چهار گرايش هر در تحصيل و بود كشاورزي آموزش و حرفهاي و بازرگاني فني، آموزش آموزش گرايش سه داراي دوره اين در نيز
  .[6])108 ص ، 1373 بروج، و نديمي ،6 ص ، 1364 شريف،( انجاميد مي طول به سال
 و شوند ساله دو معلم دانشسراهاي تربيت وارد ميتوانستند نظري ي متوسطه دوم سال قبولي مدرك دارندگان 1365 سال از      
 كه دبو داير روستايي سال، دانشسراهاي اين از كه قبل است ذكر به الزم .شوند مشغول كار به آموزگار سمت در ديپلم اخذ پس

 ). 118 ص ، 1373 بروج، و نديمي( بودند تعليم تحت مراكز اين در سال مدت چهار به راهنمايي ي دوره پايان مدرك با فراگيران
پرورش  و آموزش نظام بنيادي تغيير شوراي تصويب به ايران اسالمي جمهوري پرورش و آموزش كليات نظام طرح 1367 سال
 نهايي تصويب به 1369ماه  دي نهايتاً طرح اين .رساند تصويب به را آن كليات فرهنگي انقالب عالي شوراي 1368 ماه تير و رسيد
   .رسيد
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 آغاز درسي در برنامه هاي تربيتي جديد رويكردهاي اساس بر تحوالت و تغيير سوي به هايي حركت و تالشها دوره اين در     
 كرد، شروع متوسطه نهايت در و راهنمايي ابتدايي، سپس دوره ي از را تغييرات كه قبل آموزشي نظام خالف بر بار اين منتهي  .شد

 ها طرح همه ي يكپارچه ي و همزمان اجراي كه بود رسيده نتيجه به اين جديد، نظام طرح اجراي در پرورش و آموزش وزارت
  كرد. شروع  متوسطه آموزش از را تغييرات بنيادي طرحها، تدريجي و ياجراي  انتخاب انگيزه ي با لذا .نيست  ميسر

 ايثارگران مدارس نيز و آموزش بزرگساالن طرح قالب در متوسطه، آموزش نظام جديد طرح عناصر از پارهاي 1370 مهرماه از        
 سال تا و شد اجرا اول متوسطه سال زانآمو دانش از 10%براي   طرح اين آزمايشي صورت به 1371 سال از .شد گذاشته اجرا به

 تغيير شوراي مصوب ايران، اسالمي جمهوري پرورش و آموزش نظام كليات طرح(شد  داده تعميم دانش آموزان كل به 1377
 و حرفهاي فني آموزش شاخهي تقويت كنار در كه بود اين بر سعي متوسطه آموزش جديد نظام در .)و پرورش آموزش نظام بنيادي

حرفه  داوطلب دانش آموزان نويدبخش، به حركتي و نوآوري يك عنوان به دانش كار جديد شاخه ي كارداني، سطح تا آن تقاءار و
 آموزشي دستگاههاي مشاركت امكان و شود ارائه قبول آموزشي قابل استانداردهاي و برنامهريزي با كار طبيعي محيطهاي در آموزي

 بر درس ها ارائه ي تحصيلي، افت كاهش هدف به نظام اين در .شود فراهم فه آموختگانحر جذب و آموزش براي كشور توليدي و
 مشترك هاي درس كه بود درسي واحد 96 داراي مجموعاً متوسطه آموزش جديد نظام ساله ي سه دوره ي .واحدي بود نظام اساس

 ساير .بود اختياري درس واحد 4واحد همراه با  45و 58و 66 ترتيب به دانش و كار و حرفهاي و فني نظري، شاخه ي سه عمومي و
 التحصيالن فارغ .ميشد ارائه هنرستان و دبيرستان تحصيلي در رشته ي به توجه با حرفهاي و فني نظري، شاخه هاي در واحدها
 استعداد و عالقه نيز و سال اين در خود آموزشي عملكرد اساس بر و متوسطه شده دوره ي وارد راهنمايي، ساله ي سه دوره ي

  .[1]شدند مي هدايت تحصيلي هاي از شاخه يكي به دوم سال خود،
  

  به بعد است 1390دوره نهم  از سال   -2-9      
به ساختار  پرورش و وزارت آموزش به 1390 ماه در آذر فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوب راهبردي تحول سند ابالغ از پس     

  صويب رسيد.پرورش به ت و براي آموزش  3-3-6
 همخواني و هماهنگي ايجاد پرورش، و آموزش نظام كارايي و اثربخشي افزايش انتخاب، اين برخي داليل عنوان شده براي      

 دوره ي مدت افزايش طول و سال نه به سال هشت از عمومي آموزش دورهي مدت طول افزايش يادگيري، و رشد مراحل ساختاربا
 اين انتخاب چرايي تبيين در نيز و كارشناسي پژوهشي يافته هاي برخي .است شده عنوان سال نه هب سال هشت از اجباري آموزش
 برخي داللتهاي با متوسطه و ابتدايي مرحلهاي دو ساختار و سالگي 6از  اجباري و رسمي تحصيل شروع كه هستند مدعي ساختار،

 .دارد بيشتري همخواني يادگيري، روانشناسي و رشد مختلف مراحل و ابعاد زمينه ي در علمي و پژوهشي يافته هاي نيز و روايات از
پيش دانشگاه  ايجاد دوره ي فلسفه ي دانشگاه، در التحصيالن فارغ همه ي شركت امكان و حذف كنكور قانون تصويب با ضمن اينكه

 مستندات مجموعه عمل، هنمايرا( بيشتري داشت تأكيد عمومي، آموزش دوره ي بر ميتوان ترتيب بدين و است رفته بين از ي
 و پايه به پايه و تدريجي استقرار روش از نظام، اين استقرار زمان كردن كوتاه ). براي24 ص پرورش، و آموزش در بنيادين تحول
 يه يدو پا از نيز محتوا در تحول همزمان و شده آغاز تحصيلي پايه هاي ميانه ي از تغيير .است نشده استفاده پايه ي اول از شروع

سال  از كه پنجم، تا اول از پايه ي تغيير ترتيب بدين و است نزديكتر نيز جهاني تجربه ي به روش اين است، شده شروع متفاوت
مئرسه راهنمايي پايه اول ندارد. و  92-91به پايان رسيده. از طرفي با تاسيس پايه ششم در سال  95-94آغاز شده تا سال  90-91
  دانشگاهي نخواهد بود.پايه پيش  98-97تاسال 

 هر كه است متوسطه سال دوره ي 6 و ابتدايي دوره ي سال 6 شامل پرورش، و آموزش تحصيلي نظام ساختار اساس، اين بر      
 دوره ي يعني پاياني سال سه و عمومي شكل به اول، آموزش سال 9  .ميشود  تقسيم ساله سه دوره ي دو به نيز تحصيلي دوره ي

 داراي دوم متوسطه ي دوره ي .شد خواهد اعطا ديپلم مدرك آموزان دانش به پايان آن در كه است تخصصي نيمه دوم متوسطه ي
 منوط آن تنوع كه است رشته هايي داراي دوره اين از شاخه هاي يك هر و است دانش كار و و حرفه اي فني نظري، شاخهي سه

  است. آن اجراي امكان و زمان اقتضاي جامعه، به نياز
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 اجتناب پرورش، و نهاد آموزش در تحول ايجاد ضرورت كه است زماني با مقارن دوره اين كه ميرسد نظر به مجموع در لذا         
 آموزشي، مختلف حوزه هاي در روزگار متنوع به نيازهاي گويي پاسخ در پرورش و آموزش نبودن كارامد و بهروز و مي نمايد ناپذير

 رسمي تربيت و تعليم نظام اثربخش تعامل عدم نگري، سو يك به شدن و دچار جامعنگري فقدان ي،فرهنگ و اقتصادي اجتماعي،
تمامي  در بنيادين و همه جانبه تحولي لزوم بر تربيت، و تعليم ذينفعان و اركان افراد، ناخشنودي و بخشهاي جامعه ساير با كشور

 بنيادين تحول سند فرهنگي، تنظيم مهندسي نقشه ي و كشور يعلم جامع نقشه ي ترسيم لذا  ميفشرد پاي تربيت مؤلفه هاي
 كه است شده تحوالتي به منجر تربيت و تعليم حوزه ي فلسفه ي در متعدد مطالعات انجام و ملي درسي برنامه و پرورش و آموزش

  [10 ,3 ,1] .يافت ميتوان دوره اين ابتداي در را آن آغاز

  جمع بندي
 آموزشي، سيستم كه است از آن حاكي گذشته، قرن نيم و يك از بيش در درسي برنامه و آموزشي يستمس بر حاكم تحوالت مرور     
 .است داشته همراه به بسياري منتقدان و آموزشي، موافقان جديد طرح هر و است بوده همراه بنيادي تغييرات با بارها و بارها

 با شدن همگام كه است بديهي .دانست مربوط آموزشي سيستمهاي عفبه ض تنها و تنها نميتوان را سالها اين در متعدد تغييرات
  .[1]ميسازد ناگزير را تغيير براي اقدام و ميطلبد اهداف به دستيابي براي جديدتر ساماني جديد، و اهداف نيازها ظهور و روز تحوالت

 دنبال را بزرگ آرمانهايي سند مكتوب، يك روي بر گاه كه دارد طرحهايي از روايت سرزمين، اين درسي برنامه تاريخ در تعمق       
 متوسطه ي دوره در جامع شاخه ي به ميتوان جمله آن از .است نپاييده زماني دير آنها اجراي عمل، صحنه ي در اما ميكرده اند،

 و كند دنبال انتوأم شكلي به را شاخه دو هر اهداف و باشد فني و نظري از شاخه ي تلفيقي بود قرار كه كرد اشاره 1353 سال
  .نكند تحميل دانش آموزان به را فني يا نظري صرفاً هاي از شاخه يكي انتخاب
 دورهي فراگير كه بود عمل، پلي و دانش تلفيق براي جايگاهي ي مثابه به كه مدعاست اين از ديگري نمونه ي نيز كاد طرح       

 او به نيز مشاغل آموزش زمينه ساز كاربردي، و فني مهارت آموزش با رهگذر اين از و ميكرد مرتبط واقعي جامعه ي به را متوسطه
 سياستگذاران بارها و بارها ديگر سويي از .شد مواجه شكست با مالي، كمبود منابع جمله از مشكالتي دليل به نيز طرح اين اما بود،

  اند، فشرده پاي درسي برنامههاي در يانتخاب دروس وجود لزوم بر يادگيرندگان عاليق به ضرورت توجه به توجه با آموزشي
   .است نداشته زيادي عمر انتخابي، دروس ارائهي آموزشي، برنامه هاي از يك هيچ در در عمل اما      
 از ناشي فردي و تفاوتهاي فراگيران نيازهاي و عاليق به توجه عدم نظير عواملي به را نارضايتي از برنامه هاي درسي اين      

 ورود براي جوانان نكردن آماده دروس، نبودن كم كاربردي بومي، فرهنگ و ناحيهاي و منطقهاي نيازهاي به توجه عدم جنسيت،
 و زياد حجم خالق، تفكر آموزش و بدني تربيت هنر، دروس به توجهي آموزش كم و مهارتي دروس به توجهي IT، زندگي، به

امكانات  بودن كم درسي، برنامه ريزي بُعد از جامعه آينده ي نيازهاي به توجه عدم پايه، علوم به آموزش توجهي كم دروس، دشواري
  .[1]ميداند مربوط دبيران، از برخي حرفهاي و علمي سواد بودن پايين آزمايشگاهي،

  سپاسگزاري      
  ه اند.آموزش را به تحرير در آورد نن از سازمان پژوهش و دفتر تاليف و محقيق گرامي كه تاريچه اياوابا سپاس فر

  مراجع
 پيشنهادي و غير قابل استناد.  .ريحاني ابراهيم  سند پژوهش گروه رياضي دفتر تاليف كتب درسي ]  1[
 برنامه ريزي آموزشي، و پژوهش سازمان .متوسطه دورهي در جامع درسي برنامه ي راهنماي مطالعاتي طرح .1382  مهدي چوبينه، ]  2[

 سوم ات اول جلد درسي، كتب تأليف و برنامه ريزي دفتر
 قابل غير پيشنهادي و .)متوسطه آخر تا ابتدايي اول( رياضي درسي برنامه راهنماي . 1389  درسي كتابهاي تاليف و برنامه ريزي دفتر ]  3[

 .استناد
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 ايران رياضي دبيري، پيوسته كارشناسي درسي برنامه در تاثيرگذار عوامل شناسايي .) 1390 ( بهرام پور، صدق صالح و ابراهيم ريحاني، ]  4[
 .141-116، 20 درسي، برنامه مطالعات ي فصلنامه .يكديگر با عوامل اين ارتباط وچگونگي

 درسي آموزش برنامه در مسأله حل فرآيند آموزش تطبيقي بررسي . 1390 زهر  زرندي، كرمي غالمعلي؛ احمدي، ابراهيم؛ ريحاني، ]  5[
   142-105.115وتربيت تعليم پژوهشي علمي فصلنامه .ايران و سنگاپور ژاپن، استراليا، آمريكا، كشورهاي متوسطه ي دوره ي رياضي

 نامه ي كارشناسي پايان .اجتماعي نيازهاي با ارتباط در متوسطه آموزش جهت گيري بررسي . 1364  مصطفي سلطاني، خليفه شريف ]  6[
 .مدرس تربيت دانشگاه پرورش، و آموزش فلسفه ي و تاريخ ارشد

 برنامه درسي توافق ميزان و تحصيلي متوسطه ي دورهي براي ديني درسي برنامه طلوبم الگوي طراحي .1380  پروين صمدي، ]  7[
  .مدرس تربيت دانشگاه درسي، ريزي برنامه دكتري رساله ي .آن با رسمي

  57 شماره تربيت، و تعليم فصلنامه .ايران در متوسطه آموزش درسي برنامه شكل گيري و تحول سير. 1378 زهرا گويا، ]  8[
 ، 28 دوره .رياضي، رشدآموزش فصلنامه .ايران در مدرسهاي رياضي درسي هاي برنامه گيري شكل و تحول سير . 1390  زهرا گويا، ]  9[

 4 شماره
 .و  آموزش ماهنامهي پرورش، و آموزش جديد نظام در متوسطه آموزش .) 1350 ( درسي ريزي برنامه و تحقيقات مركز ]  10[

  12 شماره پرورش،
 دبيرخانهي.ايران در درسي ريزي برنامه نظام موجود وضعيت و تاريخچه بررسي نهايي گزارش . 1387  اله نعمت پور، موسي ]  11[

 ملي درسي برنامه توليد طرح
  رضوي . قدس آستان انتشارات :مشهد متوسطه، آموزش ريزي برنامه مباني . 1390  اله نعمت پور، موسي ]  12[
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ي علوم دوره هاشهر كرمانشاه درباره كتاب 2بررسي نظرات معلمان منطقه 
  ايگانه سواد تغذيههاي سهابتدايي از نظر مقوله

  
  *3، معصومه محمودي قوژدي2اعظم غالمي  1مرضيه دهقاني نسب 

  

 yahoo.com3dehghani_m@   استاديار دانشگاه تهران دكتراي برنامه ريزي درسي 1

    azam.gholami@gmail.com هنگيان دكتري فيزيولوژي جانورياستاديار دانشگاه فر 2 

   masum_mahmudi@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي 3
  چكيده       

 يابيو متعادل، اساس دست حيصح هيقرارگرفته و تغذ ديجامعه مورد تأك يربنايمحور و زتوجه به سالمت جامعه به عنوان 

كرمانشاه  2هاي اول تا ششم ناحيه . هدف پژوهش حاضر، عبارت از بررسي نظرات معلمان پايهشود يم يبه آن تلق

آموزان است. جهت اي به دانشهاي سواد تغذيهها و زيرمقولههاي علوم دوره ابتدايي در زمينه مقولهنسبت به كتاب

هاي سواد تغذيه از آوري اطالعات ابتدا مباني نظري و تحقيقات انجام شده در اين زمينه بررسي شد. سپس مقولهجمع

آوري اطالعات براي بررسي زيرمقوله مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار جمع 50نظر سه هدف دانشي، مهارتي و نگرشي و 

هاي سواد تغذيه در سه هاي آن بر اساس مقولهكرمانشاه، پرسشنامه محقق ساخته بود كه گويه 2 نظرات معلمان ناحيه

حيطه ذكر شده تهيه گرديد و روايي آنها توسط چند تن از اساتيد صاحب نظر تأييد و پايايي آن نيز ازروش آلفاي 

استفاده شد.  آمار توصيفي و استنباطي هايكرونباخ محاسبه گرديد. براي تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده از روش

در بخش آمار استنباطي براي مقايسه نظرات معلمان از آزمون تحليل واريانس يك سويه و براي بررسي تفاوت معناداري 

تصاوير و هاي دانشي نتايج پژوهش در بررسي نظرات معلمان نشان داد كه مقولهآماري از آزمون شفه بهره گرفتيم. 

هاي مهارتي و ارزشي ها است و مقولههاي سواد تغذيه در كتاب سال سوم و دوم بيشتر از ساير كتابلهمربوط به مقو

اطالع رساني كتاب علوم ها بوده است. بعبارتي بر اساس نظر معلمان هاي علوم سال سوم بيشتر از ساير كتابدر كتاب

  بهتري برخوردار بوده است. هاي سواد تغذيه از وضعيتسوم نسبت به معرفي و شناسايي مقوله

  ايهاي معلمان، سواد تغذيهواژگان كليدي:  علوم، دوره ابتدايي، ديدگاه
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  مقدمه -1
امروزه توجه به سالمت جامعه به عنوان محور و زيربناي جامعه مورد تأكيد قرارگرفته و تغذيه صحيح و متعادل، اساس دستيابي به 

، در هرزمان هاي رسيدن به تغذيه صحيح و متعادل است. بطوريكه هرفرداي، يكي از راهشود. آگاهي و دانش تغذيهآن تلقي مي
توجه به . ]8[ي صحيح اقدام نمايداي خود با شيوهبتواند با استفاده از علم و دانش كسب شده در انتخاب غذا و تأمين نيازهاي تغذيه

ينده مملكت است. توجه به رشد و تكامل طبيعي در دوران كودكي گذاري براي آگروههاي سني درحال رشد در هر جامعه، سرمايه
گذاري مؤثر در بهداشت و سالمتي آينده آنان و نوجواني به وسيله تغذيه خوب و حمايت بهداشتي ممتد و مداوم، نمايانگر سرمايه

 ها،يماريو ابتال به ب ريمرگ و م شيافزا ملشا يو بهداشت ياقتصاد ،ينامطلوب اجتماع هايامديبا پ ايهيمشكالت تغذ .]6[است
روند توسعه  ،يو جسم يذهن يهايكار و توانمند ،كاهش توانيريادگيو قدرت  هوشي بيدرمان،كاهش ضر هاينهيهز شيافزا

 اي جامعه نقش آفرين هستندهاي مختلفي در امر فرهنگ و سواد غذا و تغذيهدر كشور سازمان . [2] اندازد يكشورها را به خطر م
. نظام ]9[تواند داشته باشد سازمان آموزش و پرورش استاي مييكي از اين سازمانها كه تأثير عميقي را در باال بردن سواد تغذيه كه

بخشد و شرايط مناسبي را اي است كه امكانات بالقوه آدميان را تحقق ميآموزش و پرورش هر كشور، مجموعه تدابير سازمان يافته
هاي پيشينيان هاي فرهنگي و تجربهدهد تا بتوانند با سرمايههاي آموزشي در اختيار فراگيران قرار ميفرصتها و در قالب برنامه

شناخت و رشد  يريشكل گ رايز شوديدر نظام آموزش و پرورش محسوب م يليدوره تحص نيمهمتر ييدوره ابتدا. ]5[آشنا شوند
انجام شده  هيسالمت و تغذ نهيكه در زم يداخل قاتيتحق يبا توجه به بعض .]10[ ردگييانجام م شتريدوره ب نيهمه جانبه فرد در ا

نشده  ايهيسواد تغذ نهيدر زم يدوره توجه قابل قبول نيا يهاآموزان و كتاببه دانش يياز آن است كه در دوره ابتدا يحاك جينتا
ش بزرگ آموزش اين امر بر عهده آموزش و پرورش است. بخ بنابراين. ]7[ تموضوع پرداخته نشده اس نيبه ا يمؤثروكاف است و بطور

آيد، شود و سنگ زيربناي نظام آموزشي به شمار ميها مطرح مياز آنجا كه آموزش دوره ابتدايي به عنوان مبنا و اصل همه آموزش
هايي هستند كه بر ين نقشهاي اين دوره در ذهن دانش آموزان، اولاي دارد؛ محتواي كتابتوجه اساسي به اين دوره اهميت ويژه

كنند در پاسخگويي به اين به دليل اينكه نظر معلماني كه اين كتابها را تدريس مي بندد. همچنينلوحي صاف و سفيد نقش مي
. بنابراين براي اطمينان ]5[شودسؤال اولويت دارد، زيرا كميت و كيفيت مطلوب يك كتاب درسي، در جريان تدريس مشخص مي

هاي درسي آگاه باشيم. لذا تحقيق حاضر  در نظر دارد هاي درسي، بايد از نظر مدرسان كتاباسب بودن محتواي كتاببيشتر از من
 هايمقولهرزي و هاعلوم نسبت به مقوله يهاكرمانشاه را در مورد كتاب 2 هيناح يي(اول تا ششم) دوره ابتدايهاهيپا نانظرات معلم

   .يدنما رسيبر آموزانبه دانش ايهيسواد تغذ
هاي سواد تغذيه برطرف كند و هاي علوم دوره ابتدايي را در خصوص آموزش مقولهتواند نقايص موجود در كتابتحقق اين مهم مي

  از اين طريق به جامعه و نسل جوان خدمت مؤثري داشته باشد.
  
  مباني نظري و پيشينه پژوهش1-1

به  ازيمورد ن هايو مهارت هيدر به دست آوردن، پردازش و درك اطالعات غذا و تغذفرد  ييو توانا زهيانگسواد تغذيه عبارت است از 
از  يكيبه عنوان  1377بار در سال  نياول يبرا ايهيبحث  فرهنگ و سواد تغذ رانيدر ا. ]16[ايهيتغذ حيصح هايمنظور انتخاب

منابع  ،يحقوق اقتصاد شيطرح عنوان شد كه افزا نيا. در ]11[ديكشور مطرح گرد هيتغذ اتيدر ادب "مابا"عمده طرح يدستاوردها
و فرهنگ  وهياز منابع، سازگار كردن ش نهيچون استفاده به گردد،ينم دسالمت تمام افرا تيلزوماً سبب بهبود وضع يو سالمت ايهيتغذ

 نيدارد. به هم ايعمده يو رفتار يمهارت ،يفرهنگ يسالمت كودكان و زنان، ابعاد آگاه نيو باالخره تأم يغذا خوردن با سالمت سلول
 نيو عملكرد، هماهنگ با سالمت خانوار و همچن يآگاه يبرا يديبه عنوان ابزار كل ايهيفرهنگ و سواد تغذ يمل هاياستيس ليدل

از منابع  يريگهكه افراد تا چه اندازه در بهر يعني ايهيفرهنگ و سواد تغذ .شد شنهاديمشاركت در جامعه پ هاينهزمي كنندهفراهم
 ايهيو سواد تغذ ييتوانا نيا توانيچگونه م و باشديم زانيافراد به چه م نيا ايهيسواد تغذ گريداشته به عبارت د ييموجود توانا ييغذا

كه  ايودجهموجود در بازار و ب ييمواد غذا متيق نيرا قادر ساخت تا ب نهاافراد، آ يآگاه شيبا افزا توانيچطور م يعنيداد.  شيرا افزا
 نيافراد تأم ايهيتغذ يازهايانجام داد كه ن يكار را به نحو نيوجود آورد و اه اختصاص دهد تعادل ب ييمواد غذا هيبه ته توانديخانوار م
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 يريو جلوگ يجسم حيمهم در رشد صح يمقوله كي ايهي. سواد و فرهنگ تغذ]7[ رديمد نظر قرار گ زين ايهيگردد و البته سالمت تغذ
شاخص توسعه مورد  كيخوب به عنوان  هيتغذ تيوضع رياخ ي. در سالهاباشدياز امراض مربوط به آن م ياريبس ينهيزم جادياز ا

. تاكنون در ايران پژوهشي كه به ]12[ تاس گرفتهقرار رشد حالدر در كشورهاي يو اجتماع ياقتصاد ،يبهداشت زانريقبول برنامه
تدايي از نظر سواد تغذيه پرداخته باشد انجام نگرفته ولي تحقيقات مرتبطي در زمينه تحليل محتوا و سواد بررسي نظر معلمان دوره اب
و به اين را انجام داد  "در دوره متوسطه ايهيمغفول سواد تغذ يبرنامه درس ليتحل") 1394(انيمطالعه: ك تغذيه انجام شده از جمله

 هايدر برنامه ياژهيو يبازنگر ديو با متفاوت است ايهياطالعات تغذ براي كسبپسران  و دختران يمنابع اطالعات نتيجه دست يافت كه
 يهاكتاب يمحتوا لتحلي") 1393( انيعي. رفرديدانش آموزان صورت گ ايهيدوره متوسطه از نظر ارتقاء سواد و عملكرد تغذ يدرس
 يهاواحد گروهدر بين كه به اين نتيجه رسيد  و انجام داده استرا  "هيتوجه به سواد تغذ زانياز نظر م ييدوره ابتدا يعلوم تجرب يدرس
 نيشترياست و ب اتيو لبن ريشاخص ش يبرا نيو كمتر افتهياختصاص  يدنيشاخص نان و غالت و آب آشامبه واحد  نيشتريب ،ييغذا
بوده  اتيو لبن ريمربوط به شاخص ش تياهم بيضر نيها و كمتروهيبه شاخص م ييدوره ابتدا يتجرب مدر دروس علو تياهم بيضر

را انجام  ييمصرف مواد غذا حيصح يبر اساس الگو ييكتب مقطع ابتدا يمحتوا ليتحل")  1390( يبازار ده يو كاظم ياست. صمد
بت به باالتر و نس دراتيهكتب نسبت به آب و كربو نيا ياطالع رسان تيكه وضع دنديرس جهينت نيبه ا ند و بعد از تحليل محتواداد
 يهاكتاب هيسوم نسبت به بق هيدر كتاب علوم پا امهايپ تيفيو ك تيكم نياست. همچن زيناچ يو مواد معدن نيتاميو ن،يپروتئ ،يچرب
- رستانيدختران دانش آموز دب ايهيتغذ يآگاه"	با عنوان  ي) پژوهش1379( يممقان يميو ابراه يپورعبدالله .باشديم تيدر اولو يدرس

 افتهيتوسعه يهادختران، برنامه ياهيتغذ يبه سطح مطلوب آگاه دنيرس يكه برا دنديرس جهينت نينجام دادند. و به اا "زيتبر يها
 ييغذا ميو رژ هيدانش تغذ"با عنوان  ي)پژوهش2015و همكارانش (   چيلوساولوياست. م ازيمورد ن يمناسبتر يهايو استراتژ يآموزش
 يو عادات غذا خوردن ناسالم اشاره م هيبه  نقاط ضعف در دانش تغذ جيانجام دادند. نتا "رستانيدب تيدر جمع ييعادات غذا يو بررس

انجام  "و متوسطه اول ابتدايي آموزاندانش ايهيدانش و عملكرد تغذ سهيمقا "با عنوان ي) پژوهش2015والسكوئز و همكاران( .كند
تا  رديقرار گ يشتريب ينيمورد اصالحات و بازب ديسطح مدرسه با هاييستراتژو ا استهايكه س بود نياز ا يحاك هاي آنهاافتهي دادند
 -يفرهنگ هايو همزمان شاخص دهيو متوسطه بهبود بخش ييابتدا نيرا در نوجوانان سن ييمصرف مواد غذا هايوهيبتوان ش جهيدر نت

  را ارتقاء داد. ايهيتغذ يمربوط به رفتارها ياجتماع
هاي سواد تغذيه است و از اين رو هاي درسي علوم تجربي ابتدايي از نظر ميزان توجه به مقولهسي كتابپژوهش حاضر درصدد برر

  هدف كلي دارد: يك
هاي ها و زير مقولههاي مذكور در زمينه مقولهبكرمانشاه نسبت به كتا 2ناحيه  ابتدايي هاي اول تا ششمن پايهابررسي نظرات معلم

  موزان است.آاي به دانشسواد تغذيه
  ي زير است:همچنين اين پژوهش در پي دستيابي به هدفهاي ويژه

 هايها و زيرمقولهبه مقوله ها)(متن و فعاليتهاي علومهاي اول تا ششم) دوره ابتدايي در مورد كتابن(پايهابررسي نظرات معلم -1
  .آموزانسواد تغذيه به دانش دانشي

 هايها و زيرمقولهبه مقوله ها)(متن و فعاليتهاي علومدر مورد كتاب ل تا ششم) دوره ابتداييهاي اوبررسي نظرات معلمان(پايه -2
  آموزانسواد تغذيه به دانش مهارتي

 هايها و زيرمقولهبه مقوله ها)(متن و فعاليتهاي علومهاي اول تا ششم) دوره ابتدايي در مورد كتابن(پايهابررسي نظرات معلم -3
  آموزانغذيه به دانشسواد ت ارزشي

هاي سواد ها و زيرمقولهبه مقوله هاي علومكتابتصاوير هاي اول تا ششم) دوره ابتدايي در مورد ن (پايهابررسي نظرات معلم -4
  .آموزانتغذيه به دانش
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  سؤاالت پژوهش 1-2
سواد دانشي  ي هايرمقولهز و هات به مقولهنسب ها)(متن و فعاليتي علومهاهاي اول تا ششم در مورد كتابن پايهانظرات معلم -1

  است؟ چگونه آموزاني به دانشاتغذيه
سواد مهارتي ي هايرمقولهز و هانسبت به مقوله ها)(متن و فعاليتي علومهاهاي اول تا ششم در مورد كتابن پايهانظرات معلم -2

 است؟ چگونه آموزاني به دانشاتغذيه

سواد ارزشي  ي هايرمقولهز و هانسبت به مقوله ها)(متن و فعاليتي علومهاول تا ششم در مورد كتابهاي ان پايهانظرات معلم -3
 است؟ چگونه آموزاني به دانشاتغذيه

 ايتغذيه سواد نگرشي مهارتي، دانشي، هايمقوله يادگيري در را آموزاندانش ميزان چه تا پايه علوم كتاب در شده استفاده تصاوير -4
  كند؟يم كمك

  
  يآمارو نمونه جامعه  1-3

شهر كرمانشاه كه درسال  2جامعه آماري معلمان براي نظرخواهي از آنان، شامل كليه معلمان شاغل در منطقه شهري ناحيه 
 باشند. بر اساس آمار گرفته شده از اداره آموزشدرمدارس ابتدايي اين ناحيه از پايه اول تا ششم مشغول تدريس مي 96-95تحصيلي

  .باشندنفر مي 760كرمانشاه شمار معلمان ابتدايي اين ناحيه  2و پرورش ناحيه 
از آموزگاران به صورت  يريگروش نمونهنفر بدست آمد.  255حجم نمونه آماري آموزگاران با فرمول تعيين حجم نمونه كوكران  

و به آموزگاران  ديانتخاب گرد يرسه به صورت تصادفشهر كرمانشاه، چند مد 2 هيناح ييمدارس ابتدا انيكه از م ساده بود يتصادف
  آن مدارس پرسشنامه داده شد.

  
  هاروش و ابزار گردآوري داده 1-4

پيمايشي است. به منظور دستيابي به نظرات معلمان دوره  -پرسشنامه از نوع توصيفي يهااز جنبه نحوه گردآوري دادهاين پژوهش 
جهت . ديگرد هيته هيپرسشنامه مخصوص همان پا هيهر پا يو برا ديبسته پاسخ استفاده گرد سؤال 41پرسشنامه با  كياز   ييابتدا

 نيمورد مطالعه قرار گرفت. سپس ا ييدوره ابتدا يهاي علوم تجربتهيه و تدوين سؤاالت پرسشنامه ابتدا اهداف و محتواي كتاب
 هايمقوله نهيدر زم ستيچك لتهيه يك  و بر اساس ييبتدادوره ا يعلوم تجرب هايكتاب يپرسشنامه با توجه به اهداف و محتوا

و مصاحبه با افراد صاحبنظر و استفاده از راهنمائي استادان، در نهايت مجموعه پرسشها  ايهيتغذ دسوا يو نگرش يمهارت ،يدانش
كرونباخ  يروش آلفا قيآن از طر ييپايا و اعتبار محتوا يبررس قيگردآوري گرديد و قبل از تنظيم نهائي پرسشنامه روائي آن از طر

   .شد ميتنظ وجه تا خيلي زياد و در شش طيفهيچاز طيف به كرتيل اسيرسشنامه بر اساس مقپمحاسبه گرديد. 
  

  روش تجزيه و تحليل آماري 1-5
شامل جداول  يفيبررسي نظر آموزگاران با آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت. بخش آمار توص برايتجزيه و تحليل اطالعات 

بود كه شامل آزمون كالماگروف  يپژوهش بود و بخش دوم آمار استنباط يرهاياز متغ يمركز يپراكندگ يهاو آماره يفراوان
ها و محاسبات . ثبت دادهو پاسخ به سؤاالت پژوهش بود يآمار يمعنادار يبررس يآزمون شفه برا انس،يوار ليآزمون تحل رانف،ياسم

  ام گرفت.جان SPSS24افزار آماري يانه و با استفاده از نرمگوناگون نيز توسط را
  
  مطالب اصلي -2

 ي ابتداييهرعلوم دوي هاكرمانشاه نسبت به كتاب 2هاي اول تا ششم ناحيه ن پايهاهدف پژوهش حاضر عبارت از بررسي نظرات معلم
ي سواد هامحتواهايي كه به مقولههدف ر راستاي اين است. د آموزاناي به دانشي سواد تغذيههايرمقولهز و هادر زمينه مقوله

دانش (ي در سه حيطه دانشياي سواد تغذيههاي علوم تجربي دوره ابتدايي استخراج شد مقولههاي توجه داشت از كتاباتغذيه
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اخت غذا و فرايند شن شامل علم غذاو دانش  دانش سبك زندگي، دانش بهداشت و ايمني غذا دانش غذا و تغذيه،شامل  سالمت محور
مهارت دسترسي به دانش، مهارت شامل  مهارتهاي عملكردي(هاي مهارتي دانش نحوه پخت و تهيه غذا)، مقولهو  تهيه آن

و  مهارتهاي تعاملي، مهارت بحث، مهارت خودكنترليشامل  بكارگيري/استفاده از دانش، مهارت انتخاب غذا)، مهارتهاي ارتباطي
ي هامقوله )،ي، مهارت مديريت و تصميم گيري در شرايط خاصاتحليل رسانه، تحليل برچسب تغذيهشامل  مهارتهاي تحليلي

ها و پس از تهيه و توزيع پرسشنامه اي) و با تعدادي زيرمقوله تعيين و تمايالت تغذيهو  مسائل ارزشي مرتبط با غذا شامل(نگرشي 
  هش پاسخ داده شد. به سؤاالت پژوبدست آوردن آمارهاي توصيفي و استنباطي 

ها و هاي علوم به مقولههاي اول تا ششم) دوره ابتدايي در مورد كتابن(پايهابررسي نظرات معلمدر مورد   : 1سؤال پژوهشي 
، اين سؤال از ديدگاه معلمان علوم تجربي دوره ابتدايي مورد بررسي قرارگرفت. بر آموزانسواد تغذيه به دانش دانشي هايزير مقوله

هاي دانشي سواد تغذيه موجود در كتب علوم اول، دوم، هاي بدست آمده از آمار توصيفي نظر اكثر معلمان در مورد مقولهس يافتهاسا
باشد. باشد و براي كالس چهارم كم به پايين ميپنجم و ششم در حد كم و متوسط بوده و براي كالس سوم در حد متوسط و زياد مي

اختالف  ،با توجه به آزمون) 1نيز از تحليل واريانس يك سويه استفاده شد( جدول هاي مختلفسكال معلماننظر  مقايسه جهت
و است  يمعنادارداراي تفاوت  كتب علوم يدانش به مقوله يياول تا ششم ابتدا يهاهيپا نامعلم ازاتيامت نيانگيم نيشده ب دهيد

استنباط نمود  توانيكوچكتر گزارش شده است. پس م 05/0 يرانبحگزارش شده كه از سطح  000/0برابر با  زين يسطح معنادار
به  باشديم يتفاوت معنادار يكتاب علوم دارا ياهيسواد تغذ يدانش در مورد مقوله يياول تا ششم ابتدا هايهيپا ناكه نظرات معلم

ها بوده است و اين دو كتاب دانش آموزان هاي دانشي سواد تغذيه در كتاب سال سوم و دوم بيشتر از ساير كتاباين معني كه مقوله
  كند.هاي دانشي سواد تغذيه آشنا ميرا بيشتر با مقوله

       اي كتاب علوم      دانشي سواد تغذيه هاي): آزمون تحليل واريانس براي بررسي نظرات معلمان در مورد مقوله1جدول (
درجه  انحراف معيارميانگين متغير

 آزادي
مقدار 
F 

سطح 
عناداريم  

 نتيجه آزمون

 مقوله
 دانشي

1/870/64 پايه اول

5 73/23  0/000 
داراي تفاوت 

 معنادار

2/190/41 پايه دوم

2/580/47 پايه سوم

1/280/76 پايه چهارم

1/670/75 پايه پنجم

1/730/53 پايه ششم

  
توان استنباط ) نيز مي2شفه بهره گرفتيم. با توجه به جدول آزمون شفه(جدول  براي مشخص شدن تفاوت بين گروهها از آزمون

هاي چهارم و توان از يكديگر متمايز نمود. پايهگروه مي 4دانشي در كتب علوم پايه اول تا ششم ابتدايي را در  هاينمود كه مقوله
ها از اي به لحاظ تفاوت ميانگينهاي جداگانهم نيز در گروهپنجم در يك گروه، پايه ششم و اول در يك گروه، پايه دوم و پايه سو

هاي موجود در هر گروه بسيار نزديك به هم بوده و شوند. سطوح معناداري هر گروه نيز بيانگر آن است كه پايهيكديگر متمايز مي
  شود.تفاوت معناداري ميان آنان مشاهده نمي

اي كتب علومهاي دانشي سواد تغذيهناداري نظرات معلمان در مورد مقوله):  آزمون شفه براي بررسي  تفاوت مع2جدول (  
4گروه 3گروه 2گروه1گروهمتغير  

   1/28پايه چهارم
   1/67پايه پنجم
  1/73 پايه ششم
  1/87پايه اول
 2/19 پايه دوم
 2/58  پايه سوم

 0/130/790/340/11سطح معناداري
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ي مهارتي، هاهاي علوم به مقولههاي اول تا ششم) دوره ابتدايي در مورد كتابن (پايهابررسي نظرات معلمبراي   :2وهشي سؤال پژ
هاي بدست آمده نظر اكثر معلمان در اين سؤال از ديدگاه معلمان علوم تجربي دوره ابتدايي مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس يافته

باشد و فقط تغذيه موجود در كتب علوم اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم پايه در حد كم به پايين مي هاي مهارتي سوادمورد مقوله
نيز از تحليل واريانس يك سويه استفاده شد و  هاي مختلفكالس معلماننظر  مقايسه در كتاب علوم سوم متوسط و كم بود. جهت

 مهارتي كتب علوم، به مقوله هاي اول تا ششم ابتدايييازات معلمان پايهامت ميانگين بين 3جدول  به توجه نتيجه حاصله نشان داد با
 گزارش كوچكتر 05/0 بحراني سطح از كه شده گزارش 000/0 با برابر نيز معناداري سطح و است گرديده مشاهده معناداري تفاوت
 كتاب ايتغذيه سواد مهارتي مورد مقوله در اول تا ششم ابتدايي هايپايه معلمان كه نظرات نمود استنباط توانمي پس. است شده
كتابها بوده  رياز سا شتريدر كتاب سال سوم ب هيسواد تغذ يمهارت هايبه اين معني كه مقوله باشد.داراي تفاوت معناداري مي علوم

  .دكنيآشنا م هيسواد تغد يمهارت هايبا مقوله شتريآموزان را بكتاب دانش نياست و ا
اي كتاب علوم مهارتي سواد تغذيه تحليل واريانس براي بررسي نظرات معلمان در مورد مقوله ): آزمون3جدول(  

انحراف   ميانگين متغير
 معيار

درجه 
 آزادي

سطح   Fمقدار 
 معناداري

نتيجه 
  آزمون

 مقوله
 مهارتي

25/161/0 پايه اول

5 52/19  0/000 
داراي تفاوت 

  معنادار

40/1 پايه دوم  50/0

سوم پايه  80/1  42/0

74/0 پايه چهارم  77/0

87/0 پايه پنجم  51/0

38/1 پايه ششم  60/0

  
مهارتي در كتب علوم پايه اول تا ششم ابتدايي را  هايتوان استنباط نمود كه مقوله) نيز مي4با توجه به جدول آزمون شفه(جدول 

هاي چهارم و پنجم در يك گروه، پايه اول در يك گروه، پايه دوم وششم در يك گروه د. پايهتوان از يكديگر متمايز نموگروه مي 4در 
شوند. سطوح معناداري هر گروه نيز بيانگر آن ها از يكديگر متمايز مياي به لحاظ تفاوت ميانگينجداگانه و پايه سوم نيز در گروه

  شود.وده و تفاوت معناداري ميان آنان مشاهده نميهاي موجود در هرگروه بسيار نزديك به هم باست كه پايه
اي كتب علوممهارتي سواد تغذيه هاي):  آزمون شفه براي بررسي  تفاوت معناداري نظرات معلمان در مورد مقوله 4جدول(  

1گروه  متغير 2گروه   3گروه   4گروه    

74/0 پايه چهارم   

87/0 پايه پنجم   

 25/1  پايه اول

مپايه شش  38/1 

 40/1  پايه دوم

80/1  پايه سوم  

96/009/092/006/0 سطح معناداري  

ي هاهاي علوم به مقولههاي اول تا  ششم) دوره ابتدايي در مورد كتابن (پايهابررسي نظرات معلمبراي   : ٣سؤال پژوهشی 
هاي بدست آمده نظر اكثر معلمان رسي قرارگرفت. براساس يافتهارزشي اين سؤال از ديدگاه معلمان علوم تجربي دوره ابتدايي مورد بر
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هاي ارزشي سواد تغذيه موجود در كتب علوم اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم در حد كم به پايين بوده و براي كالس در مورد مقوله
تحليل واريانس يك سويه استفاده  نيز از هاي مختلفكالس معلماننظر مقايسه باشد. جهتسوم در حد زياد و متوسط به پايين مي

هاي ارزشي كتب هاي اول تا ششم ابتدايي به مقولهاختالف ديده شده بين ميانگين امتيازات معلمان پايه 5شد با توجه به جدول 
شده  كوچكتر گزارش 05/0گزارش شده كه از سطح بحراني  000/0علوم داراي تفاوت معناداري است و سطح معناداري نيز برابر با 

اي كتاب علوم ارزشي سواد تغذيه هاي اول تا ششم ابتدايي در مورد مقولهتوان استنباط نمود كه نظرات معلمان پايهاست. پس مي
هاي ارزشي سواد تغذيه در كتاب سال سوم بيشتر از ساير كتابها بوده است باشد. به اين معني كه مقولهداراي تفاوت معناداري مي

  كند.هاي ارزشي سواد تغديه آشنا ميآموزان را بيشتر با مقوله و اين كتاب دانش
اي كتاب علومارزشي سواد تغذيه ن در مورد مقولها: آزمون تحليل واريانس براي بررسي نظرات معلم) 5(جدول  

انحراف  ميانگين متغير
 معيار

درجه 
 آزادي

مقدار 
F 

سطح 
 معناداري

 نتيجه آزمون

مقوله 
 يارزش

29/174/0 پايه اول

5 49/15  000/0 داراي تفاوت  
  معنادار

56/1 پايه دوم  67/0

98/1 پايه سوم  71/0

66/0 پايه چهارم  68/0

27/1 پايه پنجم  69/0

27/1 پايه ششم  78/0

 
لوم پايه اول تا ششم ابتدايي را در ارزشي در كتب ع هايتوان استنباط نمود كه مقوله) نيز مي6با توجه به جدول آزمون شفه(جدول

هاي چهارم در يك گروه، پايه اول، دوم، پنجم و ششم در يك گروه و پايه سوم نيز در توان از يكديگر متمايز نمود. پايهگروه مي 3
هاي ن است كه پايهشوند. سطوح معناداري هر گروه نيز بيانگر آها از يكديگر متمايز مياي به لحاظ تفاوت ميانگينجداگانه گروه

  شود.موجود در هر گروه بسيار نزديك به هم بوده و تفاوت معناداري ميان آنان مشاهده نمي
اي كتاب علومارزشي سواد تغذيه ):  آزمون شفه براي بررسي  تفاوت معناداري نظرات معلمان در مورد مقوله 6جدول(  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي سواد تغذيه(دانشي، مهارتي و در مورد تصاوير موجود در كتابهاي علوم تجربي ابتدايي از نظر مقوله  : 4سؤال پژوهشي 
هاي بدست آمده نظر اكثر معلمان بر اساس يافته .ارائه گرديد 7مان استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول نگرشي) نيز از نظر معل

هاي سواد تغذيه موجود در كتب علوم اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم در حد متوسط و كم بوده و در مورد تصاوير مربوط به مقوله
نيز از تحليل واريانس يك سويه  هاي مختلفكالس معلماننظر  مقايسه تباشد. جهبراي كالس سوم در حد متوسط و زياد مي

1گروه  متغير 2گروه   3گروه    

66/0 پايه چهارم   

يه ششمپا   27/1 

 27/1  پايه پنجم

 29/1 پايه اول

 56/1  پايه دوم

98/1  پايه سوم  

162/020/0* سطح معناداري  
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 يريادگيدر  رينسبت به تصاو يياول تا ششم ابتدا يهاهيپا نامعلم ازاتيامت نيانگيم نيباستفاده شد و نتيجه حاصله نشان داد كه 
گزارش  000/0برابر با  زين ياراست و سطح معناد دهيمشاهده گرد يدر كتب علوم تفاوت معنادار ينگرش ي ومهارت ،يدانش يهامقوله

اول تا ششم  يهاهيپا نااستنباط نمود كه نظرات معلم توانيكوچكتر گزارش شده است. پس م 05/0 يشده كه از سطح بحران
به اين  .باشديم يتفاوت معنادار يدر كتب علوم دارا ينگرش ي ومهارت ،يدانش يهامقوله يريادگيدر  ريتصاو ريدر مورد تأث ييابتدا

هاي آموزان را با مقولهو اين كتابها بيشتر دانش معني كه تصاوير موجود در كتاب سال دوم و سوم بيشتر از ساير كتابها بوده است
  كند.سواد تغذيه آشنا مي

  
 يهالوم درباره مقولهاستفاده شده در كتاب ع رينظرات معلمان در مورد تصاو يبررس يبرا انسيوار لي: آزمون تحل) 7(جدول    

  هيتغذ سواد
سطح  Fمقدار  درجه آزادي انحراف معيارميانگين متغير

 معناداري
 نتيجه آزمون

تصاويركتاب 
  علوم

84/0 2 پايه اول  

5 55/5  000/0  
داراي تفاوت 

 معنادار

36/2 پايه دوم  73/0  
67/2 پايه سوم  67/0  
93/1 پايه چهارم  68/0  
مپايه پنج  14/2  89/0  

15/2 پايه ششم  66/0  
  
 ينگرش ي ومهارت ،يدانش يهامقوله يريادگيدر  ريتصاو رياستنباط نمود كه تأث توانيم زين) 8(جدول توجه به جدول آزمون شفه  با

، پنجم، اول، ششم و دوم  در چهارم يهاهينمود. پا زيمتما گريكدياز  توانيگروه م 2را در  يياول تا ششم ابتدا هيدر كتب علوم پا
 زيهر گروه ن ي. سطوح معنادارشونديم زيمتما گريكدياز  هانيانگيبه لحاظ تفاوت م ياجداگانه در گروه زيسوم ن هيگروه و پا كي
  .شوديآنان مشاهده نم انيم يبه هم بوده و تفاوت معنادار كينزد اريموجود در هر گروه بس يهاهيست كه پاا آن انگريب

  
  هيسواد تغذ يهااستفاده شده در كتاب علوم درباره مقوله رينظرات معلمان در مورد تصاو يبررس يبرا ): آزمون شفه8جدول(

1گروه  متغير 2گروه    

93/1 پايه چهارم   
  2 پايه پنجم
14/2 پايه اول   
15/2 پايه ششم   
36/2 پايه دوم   
67/2  پايه سوم  

22/07/0سطح معناداري  
  
  
  



 

٣٩ 
 

  بحث و نتيجه گيري 3‐
هاي سواد تغذيه در محتواي كتابها(متن و فعاليتها) بر اساس نتايجي كه بدست آمد نشان نظر بيشتر معلمان در مورد ميزان مقوله

آموزان را دو كتاب دانش نيها بوده است و اكتاب رياز سا شتريدر كتاب سال سوم و دوم ب هيسواد تغذ يدانش هايكه مقوله داد
 يدانش يهامقولهبيشتر  يفراوان بر مبني) 1393(انيعيرف هايافته. اين يافته با يدكنيآشنا م هيسواد تغد يدانش هايبا مقوله ترشيب

هاي مهارتي و نگرشي از بررسي نظر معلمان در مورد ميزان مقوله همسو است. و سؤاالت كتاب سال سوم ريمتن، تصو در هيسواد تغذ
كتاب  نيها بوده است و اكتاب رياز سا شتريدر كتاب سال سوم بو نگرشي  يمهارت هايكه مقولهخص گرديد هاي علوم مشدر كتاب

 يو بررس هيسواد تغذ ي و نگرشيمهارت يهامقوله يكه به بررس يپژوهش ي. ولكنديآشنا م مقولهاين دو با  شتريآموزان را بدانش
هاي . از بررسي نظر معلمان در مورد تصاوير كتابها در مورد مقولهن انجام نگرفته استمورد پرداخته باشد تاكنو نينظرات معلمان در ا

 ريها بوده است و تصاوكتاب رياز سا شتريموجود در كتاب سال دوم و سوم ب ريتصاو از نظر معلمان كهسواد تغذيه هم مشخص گرديد 
ي فراوانبر  ي) مبن1393(انيعيرف هايافتهيبا  هاهافتي نكند. ايينا مآش هيسواد تغد هايبا مقوله شتريآموزان را بها دانشكتاب نيا

 هايافتهيبا  اين نظرخواهي جينتا همسوست. مربوط به كتاب سال سوم  ريدر متن، سؤاالت و تصاو هيسواد تغذ هايمقوله بيشتر
)، والسكوئز و 2015و همكارانش (  چيلوساولوي)، م1379(يممقان يميو ابراه ي)، پور عبدالله1390(يبازارده يوكاظم يصمد

 هيپژوهش توجه به سواد تغذ نيمعلمان ا يحاصل از نظرخواه جيهمانند نتا  قاتيتحق نيا يو همگ باشدي) همسو م2015همكاران(
ثبت در سواد نگرش م رييبه تغ ايمدرسه هايآموزش كه اندبوده معتقد و اندرا مورد توجه قرار داده هيو مسائل مرتبط با آداب تغذ

همانند  زني پژوهش نيهمسو است و ا زي) ن1394(انيپژوهش با پژوهش ك نيا نيمنجر خواهد شد. همچن نآموزادانش هيتغذ
 قيتحق جيبنابر نتا .دنماييم دتأكي آموزاندانش ايهيو عملكرد تغذ يسطح آگاه يآموزش به منظور ارتقا تيپژوهش حاضر بر اهم

 ،يمهارت ،يدانش هايكتاب علوم سوم  از نظر مقوله يكه اطالع رسان ديمشخص گرد ييابتدا هيپا 6علمان از م يحاضر در نظرخواه
نگرشها  نكهيبرخوردار بوده است. با توجه به ا يبهتر تياز وضع هيسواد تغذ هايمقوله ييو شناسا ينسبت به معرف ريو تصاو ينگرش
رو، دوره آموزش  نيا زا ؛كننديم فايا يينقش بسزا يدوران بزرگسال هاييريگميدر تصم رندگييشكل م يكه در كودك ياتو عاد
 يريادگيسودمند و مؤثر و با  زنده،برانگي بودن، مرتبط صورت در كه است آموزانباالتر و تجارب دانش يهااساس دوره ييابتدا
شود.  ليباالتر تكم هايدوره آغاز و در دوره نيا اندك از ارياگر بس يحت ميهمراه خواهند بود؛ پس بهتر است آموزش مفاه يشگيهم
 را هاوارزش رامونيپ يادني خود، از الزم شناخت امكان و بوده آموزاندانش يازهاين يپاسخگو ديبا يدرس هايراستا، كتاب نيدر ا
 نياست و به هم يو اجتماع يفرد يازهاني و هاارزش ي، بستر تماميداد نظام آموزشبه عنوان درون يدرس يها. برنامهبدهد آنها به
. با توجه به شوديمحسوب م يآموزش هاييريگميعنصر در تصم نيتريآنها محور يهاتيو اولو ازهاين ييو شناسا صيتشخ ليدل

رسد كه اهداف يبه نظر م بر اساس نظر معلمان ؛ياساس ازين كي نيتأم يبرا يدانش كاربرد كيبه عنوان  هيتغذ سواد تياهم
 ريي) معتقد است كه تغ1386(دوارياست. ام ريينبوده و مستلزم تغ ييابتدا يدوره آموزاندانش يازهايكتاب منطبق با ن نيا يآموزش

 تيبا توجه به اهم نيدارد. بنابرا يبرنامه درس رييها مانند تغاز مداخله يابه مجموعه ازيدانش آموزان ن ايهيتغذ هايو بهبود رفتار
كودكان و  تيو ترب مياست كه در كنار خانواده عهده دار تعل يكه آموزش و پرورش تنها نهاد رسم نيو ا هيتغذ موضوع سواد ياتيح

 تيو ترب ميتعل يلهيصورت مكتوب و مدون وس بهاست كه  يكشور ما كتاب درس يتنها ابزار آموزش گريد ينوجوانان است و از سو
از معلمان  يپژوهش و نظرخواه نيا جيكه نتا يانتظارات را برآورده سازد. در حال ديموجود با يهاكتاب يمحتوا ني. بنابراباشديم

 ژهياست؛ به و ختهنپردا هيسواد تغذ هايبه آموزش مقوله يبه طور مؤثر و كاف ييمقطع ابتدا يدرس يهاكه كتاب دهدينشان م
و سالمت و  هيباشد، مسئله ارتباط تغذيمصرف م يگوال يروزانه و از ابعاد اصل هيتغذ يمصرف كه مربوط به راهنما تيموضوع كم

  گرفته شده است. دهيناد هيسواد تغذ گرياز مسائل د ياريبس
  

  پيشنهادات
  كه عبارتند از : شونديمطرح م ييشنهادهايپ وتأثير كتابهاي درسي بر آن هيو سواد تغذ هيتغذ تيبا توجه به اهم نيهمچن

  هاي مختلف متن، تصوير و سؤاالت رعايت گردد.هاي سواد تغذيه در قسمتبه مقولههاي مربوط تناسب پراكندگي مقوله -1
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قرار  يمورد بررس زين يفيك يمعلمان با روشها دگاهياز د هيسواد تغذ هايمقوله به هاكتاب يتوجه محتوا زانيم شوديم شنهاديپ -2
  .رديگ
 ييبا كتب دوره ابتدا ييدوره ابتدا هايدر كتاب هيسواد تغذ هايلهتوجه به مقو زانيم يقيتطب يبررس كيدر  گردديم شنهاديپ -3
  .گردد سهيكشورها مقا گريد
   .ددگر سهيحاضر مقا قياستفاده  و با تحق زياستانها ن رساي معلمان نظرات از موضوع تردقيق بررسي براي كه شودپيشنهاد مي -4
 شتريمورد توجه ب ه،يسواد غذا و تغذ يو ارزش يمهارت يهابه مقوله شتريتوجه ب يكتب در راستا يدر بازنگر گردديم شنهاديپ -5

  .رديمؤلفان قرار گ
  استفاده گردد. داريپا هيطرح تغذ  نهيموفق در زم ياز تجارب  مدارس كشورها گردديم شنهاديپ -6
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  تحليل و بررسي مباحث زيستي كتاب آزمايشگاه علوم پايه دهم

  از نظر دبيران زيست شناسي
  2، داود شهيدي  1اعظم غالمي 

  Azam.Golami@gmail.comدكتراي  فيزيولوژي و عضوهيئت علمي دانشگاه فرهنگيان  1

  shahidi.zanjan@gmail.com  زش زيست شناسي دانشگاه فرهنگياندانشجوي كارشناسي ارشد آمو   2

  

  چكيده    

مطالعات محققان مختلف نشان مي دهدكه جهت آموزش اثربخش علوم تجربي (باالخص فيزيك، شيمي و زيست شناسي كه علوم 
هاي عملي و آزمايشگاهي استفاده كرد. در اين زمينه مهمترين كاري كه از د از فعاليتشوند.) حتما بايآزمايش محور محسوب مي

هاي آزمايشگاهي در پايه دهم بود. با طرف دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي انجام گرفت تاليف يك كتاب مجزا براي فعاليت
هاي مطلوب يك است مباحت زيستي آن از نظر ويژگيبودن اين كتاب درسي، در اين پژوهش سعي شده  توجه به جديدالتاليف

كتاب درسي براساس نظرسنجي از دبيران زيست شناسي تدريس كننده اين كتاب مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد و با 
  مشخص شدن نقاط قوت و ضعف كتاب راهكارهاي مناسب براي بهبود و اصالح آنها ارائه گردد.

نوع تركيبي(كمي و كيفي) وجامعه آماري شامل كليه دبيران زيست شناسي شهرستان زنجان مي باشد. روش پژوهش كاربردي از 
اي و پرسشنامه محقق ساخته گردآوري شد . بر اساس تجزيه و تحليل اطالعات اطالعات مورد نياز پژوهش از مطالعات كتابخانه

درصد دبيران در حد كم و خيلي  4/56ه علوم پايه دهم از نظر ها مشخص گرديد مباحث زيستي كتاب آزمايشگانامهحاصل از پرسش
درصد در حد زياد با معيارهاي مطلوبيت كتب درسي تطبيق دارد. همچنين تدريس همه  5/16درصد در حد متوسط و  1/27كم، 

سيب وارد مي مباحث(فيزيك، شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي) توسط يك دبير به كيفيت آموزش به مقدار بسيار زياد آ
كند.به عبارت ديگر در انتخاب و تدوين آزمايشهاي اين كتاب به مالك هاي انتخاب، سازماندهي و شكل ارائه محتوا در حد متوسط 

  و به پايين توجه شده است و درنتيجه نيازمند تغيير و اصالح مي باشد. 

  ت شناسيكلمات كليدي: آزمايشگاه علوم، كتاب درسي، تحليل محتوا، دبيران زيس
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  مقدمه:

بايد از فعاليت هاي عملي وآزمايشگاهي استفاده شود ، تا ضمن تقويت زيرساخت شناختي "جهت آموزش اثربخش علوم تجربي حتما
آموزان زمينه يادگيري مهارت هاي علمي الزم فرا هم آيد. انجام اين فعاليت ها يكي از موثرترين و بهترين كيفيت هاي دانش

ي عيني سازي موضوعات يادگيري وافزايش توانايي انديشيدن وپرورش به منظور توسعه] 3[كالس فراهم مي نمايد يادگيري را در
تفكر خالق و تقويت اعتماد به نفس در بين دانش آموزان وزيربنايي كردن فعاليت هاي آزمايشگاهي از پايه هاي تحصيلي پايين تر 

ي ذهن گشته ودر مقاطع باالتر نياز به يادگيري فراگير كمك موثرتري ها، ملكهضروري به نظر مي رسد، به طوري كه اين مهارت
  . ] 14[مي نمايد

مي شنوم فراموش مي  "بدون شك فعاليت هاي عملي واجراي آزمايش ،نقش زيربنايي در درك عميق مفاهيم داردومثال چيني :
انگر نقش واهميت فعاليت هاي عملي در يادگيري مفهومي مي به خوبي بي "كنم، مي بينم به ياد مي آورم ،انجام مي دهم مي فهم

مهمترين كاري كه جهت بهبود وضعيت آموزش علوم از طرف دفتر برنامه ريزي وتاليف كتب درسي انجام گرفت ،تاليف  .] 17[باشد
يزي وزارت خانه ي محترم كتاب مستقل براي فعاليت هاي آزمايشگاهي در دوره دوم متوسطه بود .تاكيد كارشناسان دفتر برنامه ر

و مولفين اين كتابها بر اين بوده كه در انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي ومهارتي نبايد درابتدا مفاهيم تدريس شده ،سپس فعاليت 
  انجام گيرد، بلكه انجام آنها توام باشد(مقدمه كتاب علوم دوره اول متوسطه).

  تاريخچه استفاده از فعاليت ها در آموزش علوم :

  1881 هرچند از زمان هاي بسياردور از اين فعاليت ها به طور غير رسمي در آموزش علوم استفاده مي شد . اما اولين بار در سال  

آرمسترانگ معلم علوم تجربي در انگلستان ، نظريه ي هيوريسم با يادگيري اكتشافي را مطرح كرد و با تلفيق بعضي از نظريه هاي 
ندازه گيري و ،ا ، از آن در آموزش استفاده كرد.اين الگوي آموزشي به پرورش مهارت هايي چون: مشاهدهيادگيري علوم تربيتي 

كاربرد اين مهارت ها در حال مسائل تاكيد داشت. اين نظريه ي يادگيري مورد استقبال قرار گرفت و براي پرداختن به اين رويكرد 
، وجود آزمايشگاه به عنوان بخش مهم و  1896س احداث گرديد و در سالاي در بعضي از مدارآموزشي ، آزمايشگاه هاي ساده

تجربي در انگلستان به تصويب رسيد. در اوايل قرن نوزدهم ، توسعه ماشين هاي بخار و كاربرد آن ها در  ضروري در آموزش علوم
د تا تقاضا براي كارگران ماهر ، صنعتي سبب ش _صنعت و حمل و نقل ، و نيز رشد روز افزون فعاليت هاي فناورانه و علمي 

 ي اوليه دراي روز به روز بيشتر شود. هرچند آزمايشگاه هبكارشناسان و مهندسان خبره و نيز دانشمندان و پژوهشگران علوم تجر
ك و انگلستان با الهام ازآزمايشگاه هاي شيمي كشور آلمان احداث گرديده بودند؛ اما با گذشت زمان آزمايشگاه هاي مجهز فيزي

توسط 1957 .در اواسط جنگ سرد ، با پرتاب اولين سفينه ي فضايي در سال   ]37[ زيست شناسي نيز در مدارس ساخته شد
شوروي سابق ،شوك بزرگي بر بعضي از كشورها وارد شد. در مورد آموزش علوم ، انتقاد هاي زيادي در زمينه عدم كارآيي روش هاي 

فينه سبب شدتا بسياري از كشورها ،با شدت هر چه بيشتري به انجام اصالحاتي در برنامه س آموزشي موجود وجود داشت ،پرتااب
هاي درسي خود همت گمارند.ازمهمترين برنامه هاي درسي جديد ، مي توان به پروژه هاي نافيلد در مدارس ابتدايي ومتوسطه ي 

ياالت متحده اشاره كرد.اساس اين پروژه ها بردرك مفهومي ا  انگلستان مطالعه وبررسي برنامه درسي علوم زيستي ،فيزيك وشيمي در
ويادگيري بخش اعظم حقايق علمي استوار بود.روي اين اصل دانش آموزان مجبور شدند تا از كتاب هاي درسي جديد ويژه استفاده 

ي دركنار كالس درس تاكيد كنند. برنامه ي درسي جديد بر توسعه هر چه بيشتر مهارتهاي پايه ونيز استفاده از فعاليت هاي عمل
   .] 3[5داشت
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  پيشينه تحقيق:

انجام داده،نتايج ناخوشايندي از وضعيت دانش آموزان ايراني  (IEA)  در تحقيقي كه انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
وژه تيمز بسيار اسف باربود. بدست آمده است . ازطرفي ديگر وضعيت دانش آموزان ايراني دربين ديگر كشورهاي شركت كننده در پر

گوناگون آموزش عمومي  بنابراين اگر مسئوالن تصميم دارند، اين وضعيت را اصالح كنند،بايد زمينه انجام ا قدامات جدي درابعاد
رافراهم سازند . دراين ميان ،يكي از مهمترين تغييراتي كه بايد در وضعيت كلي روش آموزش ما در دوره عمومي صورت 

  .يرروش تدريس وآموزش ازشيوه هاي سنتي وانفعالي به شيوه هاي فعال ياددهي ويادگيري استگيرد،تغي

بررسي چگونگي استفاده دبيران شهر اصفهان ونظر خواهي درمورد عامل عدم استفاده آنان از وسايل "در پژوهشي كه تحت عنوان 
است   از وسايل كمك آموزشي در شهر اصفهان پرداختهانجام گرفته است، محقق به بررسي مشكالت عدم استفاده  "كمك آموزشي

نتايج اين تحقيق حكايت از آن دارد كه وسايل كمك آموزشي در مدارس بسيار اندك است ،حجم زياد كتاب درسي،كمبود وقت 
استفاده آنان از معلمان،عدم ارزشيابي موثر از دبيران استفاده كننده از وسايل وتشويق آنان،بارزترين داليلي است كه باعث عدم 

  وسايل كمك آموزشي شده است. 

بررسي مشكالت مناطق آموزشي و مدارس راهنمايي تحصيلي در ارتباط با آموزش  ) با عنوان1369(جمشيد معتمديان در پژوهش 
ر حد مطلوب هاي عملي را د) دبيران علوم تجربي توانايي انجام فعاليت1هاي پژوهش چنين است : يافته،  عملي درس علوم تجربي

) آزمايشگاه مدارس وسايل و 3) ديدگاه معلمان و ميزان فعاليت عملي آنان نسبت به نقش آموزش عملي مثبت است . 2ندارند. 
  .تجهيزات كافي و مورد نياز را ندارند

تاثير استفاده از آزمايشگاه علوم بر خالقيت و پيشرفت تحصيلي دانش ) 1393همچنين براساس يافته هاي پژوهش يوسف رضاپور(
تدريس درس علوم با استفاده از آزمايشگاه در افزايش خالقيت دانش ، شهر تبريز 4آموزان پايه چهارم ابتدايي مدارس پسرانه ناحيه

  .ه استآموزان گروه آزمايش تأثير نداشته ولي درافزايش پيشرفت تحصيلي موثر بود
  روش انجام پژوهش: 

اين تحقيق ، از نظر هدف تحقيقي كاربردي بوده و روش تحقيق تركيبي (كمي و كيفي) است زيرا با بهره گيري از نظرات و ديدگاه 
دانشمندان و محققان  و نظرسنجي از  دبيران به بررسي دقيق محتواي كتاب ها پرداخته خواهد شد.در اين نوع تحقيقات مي توان 

  معه را از طريق پيمايشي تحت بررسي و آزمون قرار داد.جا

نفر  55كليه دبيران ز يست شناسي ادارات آموزش و پرورش ناحيه يك و دو شهر زنجان به تعداد جامعه آماري اين تحقيق شامل 
ساس مقياس ليكرت كه برا تاستفاده شده اس محقق ساختهدر پژوهش حاضر نيز براي جمع آوري اطالعات از  پرسشنامه  هستند.

 جهت اجراي پرسشنامه و جمعدر يك طيف پنج گزينه اي ( خيلي كم ، كم، متوسط، زياد، خيلي زياد)درجه بندي شده است. 
مراجعه و نسبت به اخذ مجوز اقدام  زنجاننامه از دانشگاه  به آموزش و پرورش شهرستان يآوري اطالعات، پس از دريافت معرف

  هاي الزم براي حضور در مدارس صادر گرديد. گرديد. در ادامه، مجوز
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  مولفه هاي پرسشنامه :

  نامههاي مرتبط در پرسشسوال  مالك ها  سوال (متغير)اصلي پژوهش

ميزان مطلوبيت محتواي  مباحث زيستي 
  كتاب آزمايشگاه علوم سال دهم

  14تا    1  انتخاب محتوا

  24تا  15  سازماندهي محتوا

  35تا   25  شكل ارائه محتوا
 

  تحليل بر اساس مولفه هاي پرسشنامه:
ها را وارد نرم افزار اس پي اس اس ها دادهها را بين جامعه خود تقسيم و پس از تكميل پرسشنامهبه اين ترتيب كه ابتدا پرسشنامه

به همين ترتيب  كنيم.مي) computeهاي همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را تجميع (كنيم. پس از وارد كردن دادهمي
هاي ايجاد شده را با هم تجميع كنيم تا اين بار متغير اصلي تحقيق به وجود همه مولفه ها را ايجاد كرده و در نهايت  بايد همه مولفه

ها مولفه مرحله سوم. با ايجاد بيايد كه در اين پروژه  ميزان مطلوبيت محتواي مباحث زيستي كتاب آزمايشگاه علوم سال دهم  است.
هاي توصيفي             ( ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس) يا  و متغير اصلي تحقيق در نرم افزار  حاال مي توانيم از آزمون

  هاي استنباطي مانند آزمون همبستگي را با يك  متغير ديگر محاسبه كنيم.آزمون
  :روايي و پايايي پرسشنامه ها

بود. اين  عي و اساتيد زيست شناسي تدايي بررسي روايي محتوايي پرسشنامه توسط متخصصين موضواقدام اب روايي محتوايي:
  متخصصين با مطالعه و بررسي پرسشنامه ها و با اصالحاتي كه به عمل آمد روايي پرسشنامه ها را مورد تائيد قرار دادند.

اشكاالت احتمالي سواالت و چگونگي برداشت پاسخ دهندگان اقدام دوم استفاده از پيش آزمون به منظور آگاهي از  روايي صوري:
از سواالت و رفع نواقص بود. تعدادي از پرسشنامه در اختيار تعدادي از افراد نمونه قبل از اجراي اصلي پرسشنامه ها قرار گرفت كه 

قرار گرفت. بنابراين با  تاد محترماس پس از پاسخگويي افراد نياز به اصالحاتي احساس شد و نهايتا پرسشنامه حاضر مورد تائيد
  .است بررسي هاي انجام شده پرسشنامه  مذكور از روايي صوري و محتوايي برخوردار

براي برآورد ضريب پايايي و محاسبه همساني دروني گويه هاي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. ابتدا آلفاي كرونباخ 
سبه سپس ضريب پايايي كل بدست آمد. ضريب پايايي هريك از زير متغيرها و همينطور پايايي گويه هاي زير مجموعه هر متغير محا

 7/0تمامي ضرايب به دست آمده از آلفاي كرونباخ باالتر از كه  آورده شده است كل پرسشنامه هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر
  دهد پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار است. بود و نشان مي
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  تجزيه و تحليل داده ها:

  تحليل توصيفي داده هاي جمع آوري شده 
با استفاده از آمار توصيفي ابتدا داده هاي جمعيت شناختي پرسشنامه و سپس داده هاي مربوط به سؤاالت پرسشنامه مورد تجزيه 

  و تحليل قرار گرفتند.
  

  :تحليل توصيفي داده هاي جمعيت شناختي
شود از نظر سابقه ، مدرك تحصيلي و سن پاسخگويان ، اكثريت دبيران داراي مودارهاي توصيفي مشاهده ميبا توجه به جداول و ن

تواند اطمينان تحقيق سال دارند . لذا اين سه عامل مي 40مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده و سابقه باالي بيست سال و سن باالي 
  را باال برده و بر دقت نتايج حاصل بيفزايد.

 ع سني پاسخگويانتوزي

  فراواني درصد       فراواني     
  فراواني درصد  
 مطلق      

 تجمعي فراواني             

  10       25.0 25.0 25.0 

  27       67.5 67.5 92.5 

3        7.5 7.5 100.0 

 40       100.0 100.0   
  

 توزيع تحصيالت پاسخگويان

  

مطلق فراواني درصد  فراواني درصد فراواني  اعتبار       
فراواني
تجمعي

32.5 32.5 32.5 13 ليسانس 

فوق ليسانس  23 57.5 57.5 90.0

97.5 7.5 7.5 3 دكتري 

1 پاسخبي  2.5 2.5 100.

  100.0 100.0 40 مجموع 
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  توزيع سابقه پاسخگويان
 

 فراواني  اعتبار 
 درصد

  فراواني
 فراواني درصد

 مطلق

فراواني
تجمعي

 1-10 3 7.5 7.5 7.5

11-

20 
14 35.0 35.0 42.5 

21-

30 
21 52.5 52.5 95.0

 100.0 5.0 5.0 2 پاسخبي
مجموع 40 100.0 100.0   

 

  

  

استفاده شده است. در اين آزمون اگر ميزان  اسميرنوف-موگروفلكو حقيق از آزمون براي بررسي نرمال بودن متغيرها، در اين ت
 باشد فرض تاييد شده و متغير از نرماليتي برخوردار است.  05/0)بيشتر از  Sigسطح معناداري (

 اسميرنوف -موگروفلآزمون كونتايج 

 
  اسميرنوف-موگروفلكو

 .Sig درجه آزادي آمار
 950. 40 163.  مالك انتخاب محتوا

 545. 40 141. مالك سازماندهي محتوا

 .200* 40 113. مالك شكل ارائه محتوا
  بوده لذا داراي نرماليتي است.  05/0دهد كه تمام متغيرهاي موجود در پژوهش بزرگتر از هاي به دست آمده نشان مي Sigميزان 
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  ها:آزمون فرضيه

 تايج آزمون همبستگين  - 6 -4جدول 

 ك انتخاب محتوامال  مالك سنجش محتوا 

  مالك شكل    

 ارائه محتوا    

 مالك انتخاب محتوا همبستگي پيرسون 1  **773.  **643. 

Sig. (2‐tailed)  .000 .000 

 40  40  تعداد 40 

 مالك سنجش محتوا همبستگي پيرسون **773.  1  **637. 

Sig. (2‐tailed)  .000 .000 

 40  40  تعداد 40 

 ك شكل ارائه محتوامال همبستگي پيرسون **643.  **637.  1 

Sig. (2‐tailed)  .000 .000  

 40  تعداد 40  40 

 

آزمايشگاه علوم پايه دهم است كه  جدول باال نتايج آزمون همبستگي در رابطه با هر يك از عوامل موثر در مباحث زيستي كتاب
هاي موجود در هر كدام از رديف Sig+ است. ميزان 1و  -1تگي همواره بين دهد. شدت همبسدرصد را نشان مي 95سطح اطمينان 
توان گفت با است. به طور كلي مي 05/0دهد كه ضرايب همبستگي در اين آزمون معنادار است چرا كه كمتر از جدول نشان مي

درصد وجود دارد و با توجه  95ي ضريب همبستگي پيرسون بين اين سه متغير همبستگي با سطح معنادارا spssتوجه به خروجي 
  باشند لذا شدت رابطه باال و مستقيم است. به اين كه اعداد به دست آمده در ضريب پيرسون نزديك به يك و مثبت مي

  

  

  :تحليل عاملي

راي تحليل مورد هاي موجود را بتوان دادهكنيم كه آيا ميگيري اطمينان حاصل ميقبل از انجام تحليل عاملي ابتدا از كفايت نمونه
هاي موجود براي تحليل عاملي مناسب هستند يا نه؟ براي اين منظور از شاخص استفاده قرار داد. به عبارت ديگر آيا تعداد داده

KMO كنيم.و آزمون بارتلت استفاده مي  
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 KMOآزمون بارتلت و شاخص

 718. اندازه گيري كافي بودن نمونه گيري.
 تست كروي بارتلت

 

 56.819 قريبي آزمون خيميزان ت

 3 درجه آزادي

Sig. .000
  

براي تحليل عاملي كافي  هاتعداد نمونهدهد و نشان مينزديك به يك است  0/718 با مقدار    kmoدر اين پژوهش شاخص 
درصد و يا  5ي توان چنين استنباط نمود كه در سطح خطادرصد مي باشد بنابراين مي 5كمتر از sig		ميزانهمچنين  .باشندمي

   شود.درصد فرض صفر تاييد نشده و بنابراين فرض يك يعني كفايت مدل پذيرفته مي 95سطح اطمينان 

  مولفه هاي پژوهش: تحليل توصيفي

 هاي انتخاب محتوا توجه شده است؟درسي آزمايشگاه علوم پايه دهم به مالك از نظر دبيران به چه ميزان در كتاب

 
 اب محتوا كتاب آزمايشگاهمالك انتخ 17-4جدول 

مطلق فراواني درصد فراواني درصد فراواني اعتبار  تجمعي فراواني

 7.5 7.5 7.5 3 كم 

 70.0 62.5 62.5 25 تا حدودي

 100.0 30.0 30.0 12 زياد

  100.0 100.0 40 مجموع

 

  

 مالك انتخاب محتوا كتاب آزمايشگاه                   
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 اند. دهد بيشتر پاسخگويان به اين مالك گزينه تا حدودي را برگزيدهود براي اين مقوله نشان ميجدول و نمودار موج

  

  هاي سازماندهي محتوا توجه شده است؟آزمايشگاه علوم پايه دهم به مالك از نظر دبيران به چه ميزان در كتاب

 
 مالك سازماندهي محتوا كتاب آزمايشگاه

مطلق فراواني درصد يفراوان درصد فراواني اعتبار  تجمعي فراواني

 57.5 57.5 57.5 23 كم 

 72.5 15.0 15.0 6 تا حدودي

 95.0 22.5 22.5 9 زياد

 100.0 5.0 5.0 2 خيلي زياد

  100.0 100.0 40 مجموع

  
  

  

  مالك سازماندهي محتوا كتاب آزمايشگاه                    

  اند. دهد بيشتر پاسخگويان به اين مالك گزينه كم را برگزيدهنشان مي جدول و نمودار موجود براي اين مقوله

  

 هاي شكل ارائه محتوا توجه شده است؟آزمايشگاه علوم پايه دهم به مالك از نظر دبيران به چه ميزان در كتاب
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 مالك شكل ارائه محتوا كتاب آزمايشگاه

مطلق فراواني درصد فراواني درصد فراواني اعتبار  تجمعي انيفراو

 5.0 5.0 5.0 2 كم 

 42.5 37.5 37.5 15 تا حدودي

 45.0 2.5 2.5 1 زياد

 100.0 55.0 55.0 22 خيلي زياد

  100.0 100.0 40 مجموع

  

  

  مالك شكل ارائه محتوا كتاب آزمايشگاه
  اند.خيلي زياد را برگزيدهدهد بيشتر پاسخگويان به اين مالك گزينه جدول و نمودار موجود براي اين مقوله نشان مي

  
  تحليل و بررسي نتايج پژوهش:

ها انجام شده كه نتايج، نشان دهنده اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن داده-ها آزمون كولموگروفپس از به دست آوردن  فراواني
اول آن نتايج آزمون همبستگي هاي تحقيق است. سپس براي هر يك از مقوالت آزمون همبستگي گرفته شده كه جدنرمال بودن داده

درصد را نشان  95آزمايشگاه علوم پايه دهم است كه سطح اطمينان  در رابطه با هر يك از عوامل موثر در مباحث زيستي كتاب
دهد كه ضرايب هاي جدول نشان ميموجود در هر كدام از رديف Sig+ است. ميزان 1و  -1دهد. شدت همبستگي همواره بين مي

ضريب  spssتوان گفت با توجه به خروجي است. به طور كلي مي 05/0در اين آزمون معنادار است چرا كه كمتر از همبستگي 
درصد وجود دارد و با توجه به اين كه اعداد به دست آمده  95همبستگي پيرسون بين اين سه متغير همبستگي با سطح معناداراي 

  لذا شدت رابطه باال و مستقيم است. باشند در ضريب پيرسون نزديك به يك و مثبت مي

با توجه به سواالت تحقيق، سه مقوله مالك انتخاب محتوا، مالك سازماندهي محتوا، مالك شكل ارائه محتوا، از نظر دبيران سنجيده 
تجميع و به  شده تا محقق دريابد به چه ميزان به اين مقوالت درمباحث زيستي كتاب آزمايشگاه علوم پايه دهم توجه شده است. از

ها طبق طيف ليكرت باشد به طوري كه پاسخها به شرح زير ميهاي مربوط به هر مقوله فراواني آنكردن داده Computeاصطالح 
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اند. نتايج آن نشان مي دهد: از ديد دبيران براي كتاب آزمايشگاه علوم پايه به ترتيب در بندي شدهاز خيلي كم تا خيلي زياد طبقه
  وا در حد متوسط، سازماندهي محتوا كم و شكل ارائه محتوا خيلي زياد به معيارهاي انتخاب محتوا توجه شده است. انتخاب محت

هاي انتخاب رسد كه مقوله توجه به مالكدر پايان با آزمون تحليل عاملي كه بر روي مقوالت انجام شده محقق به اين نتيجه مي
هاي آزمايشگاه علوم پايه دهم قرار دارد و دو مقوله بعدي با اندكي اختالف در رتبه كتابمحتوا از ديد دبيران در اولويت توجه در 

  دوم و سوم قرار دارند. 

هاي شود از نظر دبيران محتواي  كتاب آزمايشگاه در حد متوسط با معيارهاي تعيين محتواي كتابباتوجه به نتايج حاصل مالحظه مي
) بوده درحالي كه 1995بلچر و واين(  باشد. كه اين يافته  پژوهش حاضر همسو با پژوهشري ميدرسي تطبيق دارد و نيازمند بازنگ

  باشد . ) نا همسو مي1377با نتايج پژوهش شهركي زاده (

و حجم مطالب آنها تناسب بسيار كمي وجود دارد به عبارت ديگر در  همچنين از نظردبيران بين زمان تدريس هفتگي اين كتاب
) همسو 1373) و دارستاني(1377زاده (توا به تناسب زمان تدريس توجه كافي نشده است. اين نتايج با كارهاي شهركيتعيين مح

  ) مغايرت دارد. 1376) و آقازاده(1375بوده و با كارهاي عربپوريان(

 –دبير زيست شناسي  هاي كتاب آزمايشگاه علوم توسط يك دبير (اعم ازاز طرف ديگر طبق نظر دبيران  تدريس همه آزمايش
  زند..فيزيك يا شيمي)در حد خيلي زياد به كيفيت آموزش لطمه مي

و در نهايت دبيران اعتقاد دارند تجهيزات و فضاي آزمايشگاه مدارس در حد بسيار كم با نيازهاي كتاب آزمايشگاه علوم تناسب دارد  
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ش حاضر از نظر مكاني صرفا محدود به بخش خاصي از كشور مي باشد؛ آشكار است كه رفتار معلمان آموزش و پرورش شهر پژوه
زنجان ، نمي تواند نماينده كاملي از رفتار كاركنان در كل كشور باشد و اين مساله تعميم مكاني پژوهش را با محدوديت مواجه مي 

گستره ي وسيعتر و با انجام يك نمونه گيري خوشه اي يا طبقه اي بتواند تمامي ادارات سازد. لذا مي طلبد كه اين پژوهش در 
  آموزش و پرورش در كشور را به عنوان جامعه آماري در نظر گيرد و اين محدوديت مكاني را از بين ببرد.
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  چكيده
يزش، كاربرد و هاي موجود در آموزش ايجاد انگيزه براي يادگيري است كه يكي از موارد انگيكي از چالش    

ه منجر به كاز اعداد فيبوناتچي  در رياضيات خيلي صحبت شده است تعميم مسائل بيان شده در درس است .  
م مروري بر خواهيو اين نسبت در زيبايي شناسي طبيعت ديده مي شود. در اين مقاله مينسبت طاليي مي شود 

ربردهاي عملي درس تعميم اعداد فيبوناتچي و كاربرد آن در پنهان نگاري داشته باشيم. هميشه براي فراگيران كا
ناتچي در داد فيبورياضي جالب است و باعث انگيزش در يادگيري درس رياضي مي شود. از اين رو كاربرد اع

  رمزنگاري را بطور ساده و  روشن براي دوره متوسطه بازگو مي كنيم.

  كلمات كليدي
  .LSB data hiding، رمز گذاري  ، PSN ،دنباله فيبونانچيآموزش رياضي، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 آرزو حسينی نويسنده مسئول *
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  مقدمه
كرد كه دنباله اي از اعداد را ارائه  ،ميالدي 1202در سال  با طرح زير سوالنام فيبوناچي ه اولين بار رياضيداني ايتاليايي ب          

در پنهان نگاري استفاده كنيم   LSBاين دنباله را مي خواهيم در روش به همين خاطر به دنباله ي فيبوناچي معروف شده است. 
 كه نياز به حدود تغييرات داريم.

هاي جهاني و محلي، همچنين دور ،با استفاده از شبكه توجه به گسترش فناوري در دنياي امروز و امكان انجام اكثر عمليات از راه
ها در يك محل و نياز به دستيابي به برخي از اطالعات راه دور وهم چنين حفظ امنيت اطالعات در زمان عدم لزوم تمركز همه داده

ر مي سازد. پنهان نگاري اهميت مسئله نگهداري اطالعات از دسترسي هاي غير مجاز را دو بيش از پيش آشكا  ارسال و دريافت، 
توان اطالعات مورد نظر را در قالب يك عامل پوشاننده و با بيشترين ميزان روشي است كه مي  Steganography  اطالعات

اي كه حتي اگر در طي مسير، اطالعات از طريق افراد غيرمجاز مورد دقت به امنيت، بين نقاط موردنظر جابجا نمود ، به گونه
نگاري هنر و علم جاسازي اطالعات هاي پنهان شده وجود نداشته باشند. در واقع پنهانگرفت امكان دستيابي به دادهدسترسي قرار 

نگاري باشد. در پنهاندر يك رسانة حامل است كه با توجه به پيشرفت قابل توجه ارتباطات ديجيتال استفاده از آن رو به افزايش مي
  .انايي در اثبات وجود پيغام استهدف اصلي، امنيت به معناي عدم تو

 
 steganography  در يوناني به معناي پوشيده شده يا نوشتن مخفيانه است. هدف  Steganographyپنهان نگاري        

اين است كه پيغامي را در يك پيغام ديگرِ  بي خطر به روشي ذخيره كند كه دشمن پي به وجود پيغام اولي در پيغام دوم نبرد. 
هستند استگانوگرافي موضوعي است كه به ندرت از   steganography هاي نامرئي يكي از عمومي ترين ابزارها برايجوهر 

پنهان نگاري (نهان نگاري) پروسه اي است كه  طريق هواخواهان امنيتي فناوري اطالعات مورد توجه قرار گرفته است. در حقيقت 
داده اي مثل فايل هاي عكس يا متن مخفي مي كنند. معروف ترين و رايج ترين در طي آن يك داده را در ديگر شكل هاي ديگر 

  .هايي مخفي مي باشدمتد مخفي كردن داده در فايلها بكارگيري تصاوير گرافيكي به عنوان مكان

LSB )در پنهان نگاري steganography   (؟ چيست 

باشد مي LSB ترين اين روش ها،روشفراواني وجود دارد. معروفهاي براي جاسازي اطالعات در داخل يك فايل ديگر روش        
دهد. استگانوگرافي عالوه بر حمل اطالعات مخفي كاربردهاي هاي تصوير قرار ميهاي كم ارزش رنگكه اطالعات را درون بيت

كس، يك سري پيام درون تواند اين باشد كه براي مثال صاحب حقوقي يك عديگري نيز دارد. يكي از كاربردهاي عمومي آن مي
تواند اين پيام تصوير جاسازي كند. هر گاه چنين تصويري دزديده شود و در يك وب سايت قرار داده شود، مالك قانوني آن مي

 محرمانه و سري را براي اثبات مالكيت به دادگاه عرضه كند. به اين نوع استگانوگرافي اصطالحًا نشانه گذاري يا
watermarking  شوديگفته م.   

  

    بر روي يك فايل تصويري LSB تشريح تكنيك
  .هر فايل تصويري صرفًا يك فايل دودويي است كه حاوي رنگ يا شدت نور هر پيكسل برحسب عددي دودويي است       
رنگ براي  256بيتي، تنها قادر به استفاده از  8بيتي استفاده مي كنند. در فرمت  24بيتي يا  8تصاوير معموًال از فرمت       

رنگ  256يعني ، 8به توان  2را برگزيند كه در مجموع  1يا  0بيت، هر بيت مي تواند يكي از مقادير  8هرپيكسل هستيم ( از اين 
بايت  3بيت رنگ مي تواند استفاده كند. در اين فرمت، هرپيكسل از 24به توان  2بيتي نيز هرپيكسل از 24مختلف داريم). درفرمت 

  .اده مي كند. هر بايت نشان دهنده شدت روشنايي يكي از سه رنگ اصلي آبي، قرمز و سبز استبيتي استف 8
كاراكتر  6دارد كه از  16كه هر رنگ، كدي بر مبناي بيتي است،  24بر اساس فرمت  html رنگ ها در فرمتبه عنوان نمونه،    

ر دوم مربوط به رنگ آبي و دو كاراكتر سوم، مربوط به رنگ سبز تشكيل شده است.دو كاراكتر اول، مربوط به رنگ قرمز، دو كاراكت
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 0و %50و %100سبز و آبي ، به ترتيب است . براي نمونه براي ساختن رنگ نارنجي، بايد مقادير شدت روشنايي رنگ هاي قرمز، 
  .قابل تعريف است FF7FOO# با html باشد كه در

 
كه  640× 480كسل ها در تصوير بستگي دارد. براي نمونه، براي تصويري با رزولوشن همچنين اندازه يك تصوير، به تعداد پي      

باشد. به عنوان مثالي ديگر، تصويري با  Byte=307KB*480*640اندازه تصوير بايد حدود  بيتي استفاده مي كند، 8از فرمت 
باشد.   3Byte=2.36MB*768*1024دود بيتي استفاده مي كند، اندازه تصوير بايد ح 24كه ازفرمت  768*1024رزولوشن 

  .البته اين اعداد درصورتي صادق هستند كه هيچ فشردگي بر روي فايل اعمال نشده باشد
 Least)استفاده ازبيت هاي كم ارزش هرپيكسل يا همان روش Steganography ساده ترين راه براي پياده سازي      

significant bit insertion) است.  
اين منظور اطالعات را به دو صورت دودويي درآورده و در بيت هاي كم ارزش پيكسل هاي تصوير قرار مي دهيم . البته براي       

بيتي براي اين كار استفاده كنيم،  24ما خواهان اين هستيم كه تصوير مورد نظر نيز زياد تغييري نداشته باشد. بنابراين اگر از فرمت 
  .ن تغيير در تصوير نيستچشم انسان قادر به شناسايي اي

  سبز آبي قرمز   :فرض كنيد كه سه پيكسل مجاور هم داريم كه به صورت زير كد شده اند     
 

  1پيكسل  10010101 00001101 11001001
  2پيكسل  10010110 00001111 11001010
  3پيكسل  10011111 00010000 11001011

بيت  9را در اين پيكسل ها مخفي نماييم (فرض ميشود كه اين 101101101ت بيت اطالعا 9حال فرض كنيد كه مي خواهيم       
  . اطالعات رمزنگاري شده، يك پيام باشند

زير بصورت  بيت در بيت هاي كم ارزش بايت هاي اين سه پيكسل قرارداده شوند، 9استفاده شود و اين  LSB حال اگر ازروش      
  سبز آبي قرمز.   را خواهيم داشت

  1پيكسل  10010101 00001100 11001001
 

  2پيكسل  10010111 00001110 11001011
  3پيكسل  10011111 00010000 11001011

بيت تغيير داده شده اند و اين لطمه زيادي به تصوير وارد نمي كند، به طوري كه چشم اصالً قادر  4مالحظه مي شود كه فقط        
اصًالبراي چشم قابل تشخيص  11111110به  11111111ثال، تغييربيت رنگ آبي از به تشخيص اين تغييرات نيست. به عنوان م

  .بسيار مناسب هستند Steganography نيست. ناگفته نماند تصاوير سياه وسفيد نيز براي
ل مي بيت)فضا اشغا 8حال شايد خواهان مخفي كردن يك متن در يك تصوير باشيم. در اين وضعيت هر كاراكتر، يك بايت(       

بيتي تقسيم  1كند. از آنجا كه اين بيت ها را بايد درون پيكسل هاي تصويري قرار دهيم، مي بايست اين هشت بيت را به بسته هاي 
قرار دهيم با اين شيوه، كلمات تمامي زبان هايي را  نماييم و هر بيت را در بيت هاي سطح پايين يكي ازسه رنگ اصلي پيكسل ها،

  .سازگارند، مي توان درون تصاوير جاسازي نمود UTF-8 يا ASCII كه با ساختار

  LSB پياده سازي تكنيك

بيتي استفاده مي شود. در واقع در اين روش معموالً از دو بيت كم ارزش هر يك  BMF 24 براي اين كار معموالً از فرمت       
ك تصوير، تعداد زيادي كاراكتر را بتوان جا داد همچنين از بايت هاي پيكسل استفاده مي شود. اين كار به اين دليل است كه در ي

بيتي تقسيم  2تبديل مي كنند. سپس هر كاراكتر را به بسته هاي  ASCII متني را كه قرار است در تصوير مخفي شود، به كد
ارزش هر يك از  بيتي را در دو بيت كم 2بيتي تشكيل مي شود. سپس اين بسته هاي  2بسته  4مي كنند، يعني هر كاراكتر از 

 .پخش مي كنند بايت هاي يك پيكسل،
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بايت آن از يك پيكسل بدست مي آيد و بايت چهارم  3بايت از اطالعات تصوير داريم، كه  4يعني براي هر كاراكتر، ما احتياج به 
سازي مي كنند و به همين بيتي را در اولين پيكسل جا  2هم از پيكسل ديگر گرفته مي شود. براي راحتي كار، معموالً بسته هاي 

  .ترتيب پيش مي روند تا تمام متن در تصوير جاسازي گردد
  :براي استخراج متون مخفي شده در تصوير عمليات زير را به ترتيب انجام مي دهيم استخراج اطالعات پنهان شده    

   استخراج بيت هاي استفاده شده
  ادغام بيت ها و تبديل آنها به بايت

همانند مخفي كردن يك متن در يك تصوير،  بر پايه مباحث پيشين، مشاهده كامل متن جا سازي شده،   به كاراكترتبديل بايت ها 
مي توان هر نوع فايلي را نيز در يك فايل تصوير يا فايل صدا مخفي كرد. البته به شرطي كه تصوير يا صداي مورد نظر، گنجايش 

  .الزم براي مخفي كردن فايل را داشته باشد
  

 روش استفاده اعداد فيوناتچي در پنهان نگاري

,		1مقادير اوليه  دنباله فيوناتچي اصلي از رابطه با        . مي شود.محاسبه    و 1
ه را به جمله قبلي اما نكته ي بسيار جالب ديگر در مورد دنباله فيبوناچي اينست كه اگر شما هر جمله از اين دنبال     

 اين عدد به عدد طاليي معروف است.  √است  تقسيم كنيد دنباله ي جديدي حاصل ميشود كه به عدد ثابت  همگرا
دانشمندان متوجه شده اند كه اين عدد گنگ در بسياري از رخدادهاي طبيعي ظاهر ميشود و اگر ساختاري بر پايه ي 

  .ساختاري زيبا تلقي ميشود اين عدد بنا شود از لحاظ انسان
هاي pفيبونانچي تعميم يافته به ازاي -pدر اين مقاله اشاره مي كنيم به بررسي كران پايين و كران باال دنباله        

  فيبونانچي يك حالت تعميم يافته از دنباله فيبونانچي كالسيك است.-pدنباله , متمايز
  pي در دنباله فيبونانچي تعميم يافته به چند جمله ايي هايي از درجه ابتدا نشان ميدهيم كه نسبت دو جمله ي متوال

سپس ما نشان  تعميم مرزهاي نمادين براي دنباله  كالسيك  مي پردازيم. و سپس با بكار گيري اين نتيجه  به همگراست
ه ها با استفاده از فيبونانچي مي دهيم كه چگونه اين نتايج مي توانند براي اثبات كارايي براي تكنيك هاي پنهان سازي داد

براي افزايش تعداد بيت  pاستفاده از توالي فيبوناچي  steganographicعمل ميكنيم اين تكنيك هاي  تعميم يافته
هاي در دسترس براي پنهان كردن داده ها را مي دهد، به طوري كه اطالعات بيشتري از تصوير پوشش مي تواند به 

 كارايي اين تكنيك ها استفاده شود .عنوان يك اثبات نظري براي 

تكنيك پنهان كردن داده ها از ديدگاه كامال متفاوت، با استفاده از تجزيه بيت هاي مختلف بطور كامل بر اساس         
تعميم يافته كه نه تنها تعداد بيت هاي جاسازي شده را افزايش مي دهد بلكه همچنين باعث كاهش -pتوالي فيبوناچي 

است.  در اين مقاله اول ابتدا برخي از مرزهاي بااليي و  LSBمي شود. تكنيك  stegoدر تصوير  PSNR قابل توجه
فيبوناچي ثابت مي كنيم و اثبات نظري براي عملكرد بهتر تكنيك پنهان سازي داده ها با   Pپايين نظري را براي دنباله 

دليل است كه تكنيك پنهان سازي داده ها با استفاده از استفاده از تقسيم فيبوناچي تعميم يافته مي دهيم، به همين 
بلكه  با سرعت بيشتري اين  .اين تجزيه نه تنها تعداد بيشتري از  بيت براي مخفي كردن بيت هاي مخفي را مي دهد

  فرايند انجام مي شود.
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  تعميم يافته P-فيبوناچي
0داريم: تعميم يافته P-فيبوناچيبراي       1 ⋯ 1  

1 1                       ∀	 	 1						 , ∈,            
 

F        داريم:     			1به ازاي 0 F 1 1	  

  1 2 		, ∀		 2		,			 ∈ 		    
ن آ...... هستند . كه جمله ي عمومي 8و5و3و2و1و1انچي معمولي اعداد به صورت  ما كسب كرديم كه  در دنباله فيبون

همگراست. در   √ميباشد مي دانيم كه نسبت  دو جمله ي متوالي در دنباله ي فيبونانچي به نسبت طاليي   
α اين مقاله ميخواهيم نشان دهيم كه  α 									∀	 , ∈ 	 .  

1ريشه ي مثبت    جا كه   هردر  فيبونانچي  نسبت دو جمله ي متوالي  همگرا  pاست. در دنباله     0
  .كه ريشه ي مثبت چند جمله ايي فوق است مي باشد   به

			نانچي  تعميم يافته به ريشه مثبت چند جمله اي فيبو p: نسبت دو عدد متوالي در دنباله ي   1لم  	

1   همگراست .  pاز درجه ي  0
  .فيبونانچي را به صورت زير تعريف مي كنيم  pنسبت دو عدد جمله متوالي از دنباله  اثبات:

	 	
1

 

⋯ 1 

1
 

1  

 

 

1
1

1								, ∀	  

2
1  

2 1 1  

1 0  

→ 	 1
1
2 

→				1	 2    
محدود است و از اين رو با قضيه همگرايي منحني بايد يك زيرگروه همگرا داشته باشد. به  		  ما متوجه مي شويم كه دنباله 

1يعني ريشه مثبت    و انها  هر دو به همان حد 		و  		  گروه دو زير  p = 1عنوان مثال، براي 

 چند جمله اي مي تواند بيشتر از يك ريشه واقعي مثبت داشته باشد، زيرا دقيقا يك تغيير در عالمت است. .همگرا ميشوند    0

است. اين نتيجه حساب هاي ابتدايي  1بزرگتر از  ابتدا متوجه مي شويم كه عملكرد دقيقا يك ريشه مثبت نيز به ميزان قابل توجهي
 است. از طريق تماشاي بي سابقه اي مي بينيم كه

  

1  
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" 1 1  

	0										 → 		 0					,			
1

 

1
	

1
0					, ∀	 1 

   

   	مينيمم محلي (مينيمم حدي ) دارد كه  در نقطه ي  
	0		ميباشد در 	 عدد زوج يا فرد است در بخش بعدي توضيح داده  pبع حداكثر يا يك نقطه انفصال را بسته به اينكه آيا ات 	
  شده است

                           فرد داريم : P به ازاي 
  افزايش مي يابد.    ) ∞,كاهش و در 	و	∞  متوجه ميشويم تابع در با تعيين عالمت

 :همچنين

 1 1, 0 1 1				, 2 2 1 	تابع داراي مينيمم است اما در   	و در   1

توجه  يك تابع پيوسته  است و با pنتيجه ما نقطه ي انفصال خواهيم داشت  در شيب يا تابع مشتق وجود ندارد  در تغير عالمتي  0
  به گراف تابع  مشاهده مي كنيم كه داراي دقيقا دو ريشه  حقيقي يك عدد مثبت و ديگري منفي مي باشد . 

  زوج داريم: Pبه ازاي 
 :افزايش مي يابد و هم چنين  ) ∞,)كاهش و∞و 0م تابع در (متوجه ميشوي با تعيين عالمت 

1 0 1 1				, 2 2 1 1   
شيب از  		,			  داراي ماكسيمم است و چون تابع پيوسته بوده و بين نقاط  =0Xداراي مينيمم است و در  در  P تابع  

 با است.   داراي يك ريشه ي مثبت  P عالمت داده . با در نظر گرفتن نكات فوق متوجه ميشويم كه تابع  مثبت به منفي تغير
  .زوج مشاهده ميكنيمPفرد و  Pجمله اي تابع را به براي به شكل گراف چند توجه

	ابتدا نشان ميدهيم اگر دنباله ،  جمله ايي همگرايي به ريشه ي مثبت چند  Bسپس  باشد  همگرا B به  	

	ابتدا فرض كنيم    همگراست   باشد سپس ثابت مي كنيم كه دنباله  به ريشه ي مثبت  همگرا B به  	

lim lim ⋯ lim ⋯	 

n → ∞n → ∞                n → ∞                 

lim  

n → ∞                  n → ∞ 

→ 1 			 	 	 lim	  

n → ∞                               n → ∞ 

→ 1 			 	
1

	 

	→ 1 0 
 
  .B=توجه با نتايج باال داريم   با
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  نتيجه
باشد. رمزنگاري يكي هاي عمدي و غيرعمدي از مسائل مهم ميملهجهاي ديجيتال در مقابل هاي اخير امنيت محصولدر سال     

گيرد. تصوير به عنوان يكي از پذير انجام مياده از يك رابطه رياضي برگشتباشد كه با استفهاي تأمين امنيت مياز روش
هاي باشد. در اكثر روشهاي رمزنگاري ويژه ميترين محصول ديجيتالي به دليل ماهيت خاص خود، داراي الگوريتمپراستفاده

هاي رياضي داراي يك رابطه بازگشتي دنباله شود. اكثرريزي تصوير استفاده ميرمزنگاري تصوير از يك دنباله رياضي براي درهم
توان توليد كرد. كارايي هر هاي عددي مختلفي را ميباشند كه با تغيير اين ضرايب دنبالههستند كه داراي يك دسته ضرايب مي

ستم و عدم وجود شود. به دليل پيچيدگي سيدنباله در رمزنگاري تصوير با استفاده از معيارهاي ارزيابي استانداردي محاسبه مي
پذير نيست. ي مستقيم ضرايب دنباله با معيارهاي ارزيابي، انتخاب ضرايب مناسب دنباله براي رمزنگاري تصوير به آساني امكانرابطه

فيبونانچي تعميم يافته  برازندگي مناسب، ضرايب  Pدر اين مقاله  با در نظر گرفتن يك فرم عمومي رابطه بازگشتي و تعريف تابع 
ي توليدي كارايي مناسبي براي رمزنگاري شوند كه دنبالهاي محاسبه ميفيبونانچي  به گونه Pبازگشتي توسط الگوريتم  يطهراب

  تصوير داشته باشد.
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  ي علمموزش علوم پايه با رويكرد توجه به تاريخ و فلسفهآ

  
 1فاطمه اربابي فر

 

 Farbabifar@gmail.comفيزيك -استاديار دانشگاه فرهنگيان، پرديس نسيبه، مركز شهيد شرافت، گروه رياضي 1

  

  چكيده
يادگيري علوم، به بررسي چگونگي  ي علم در ياددهي ودر اين مقاله، با توجه به اهميت تاريخ و فلسفه

 PCKهاي ي علم و لزوم دورهپيشرفت سواد علمي در جوامع، توانايي الزم براي معلمان در تاريخ و فلسفه
اي در همچنين روش ياددهي علوم از طريق بيان تحوالت علم در بستر تاريخ را با ذكر نمونه پردازيم.مي

هاي علمي آشنا كرده و اين روش يادگيرنده را با فراز و فرود نظريهآموزش اپتيك بيان خواهيم كرد چرا كه 
سازد. ميهاي علمي، اجتماعي، شغلي و انساني براي وي ميسر زمينه را براي فهم و كاربرد علوم پايه در زمينه

هاي مختلف آموزش، رسيم كه تأثيرات روشدر نهايت پس از آسيب شناسي اين روش، به اين نتيجه مي
ها و جمع آوري شواهد علمي در امر ياددهي علوم پايه زماني در جهت پيشرفت خواهد بود ت، آزمايشسؤاال

   كه ماهيت علم براي يادگيرنده آشكار شده و بطور هدفمند به اين امور بپردازد.

  كلمات كليدي
 ي علم، ماهيت علم، آموزش علوم پايهتاريخ و فلسفه
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  مقدمه
گردد. زماني كه ارنســت ماخ، فيلســوف و فيزيكدان علم در آموزش علوم به اواخر قران نوزدهم ميالدي برميكاربرد فلســفه و تاريخ 

سته شي در دههبرج سفه 1890ي ي اتري سم) را در علوم تجربي بنيان نهاد و تأثيرات قابل توجهي بر فل ي اثبات گرايي (پوزيتيوي
وم قرن بيستم با حمايت شيميدان آمريكايي جيمز كنانت و مطالعات موردي ي دي علم پس از خود گذاشت. در نيمهآراي فالسفه

شگاه هاروارد، موج جديدي از پروژه شد و در دههاو در علوم تجربي در دان شصت  به نقطههاي جديد آغاز  ي اوج خود كه طرح ي 
هاي آموزان با فراز و فرود نظريهريخ علم دانش. در اين طرح با بيان تحوالت علم فيزيك در بستر تا] 2و1[فيزيك هاروارد بود رسيد

كند. اين طرح به هاي علمي، اجتماعي، شــغلي و انســاني ميســر ميعلمي آشــنا شــده و زمينه  براي فهم كاربرد فيزيك در زمينه
ــورت يك مجموعه ــيته و مغناطيس، فيزيك اتمي ص ــوعات حركت و ديناميك، نجوم، مكانيك، الكتريس و ي شــش واحدي با موض

ي هاي بنياد كارنگي، مؤسسهاي ارائه شده بود. هلتون، راترفورد و واتسون طراحان اصلي اين پروژه بودند و با حمايتفيزيك هسته
سهفورد، اداره س سالي آموزش اياالت متحده، مؤ ساندند. در  شگاه هاروارد طرح را به انجام ر  1968-1967هاي ي علوم ملي و دان

هاي ي آنها آزمايش شـــدند و پس از بازبينياوليه مدرســـه در اياالت متحده براي طرح 100ز در بيش از آمودانش 8000بيش از 
سال  سال برداري شد. پس از انتشار اولين نسخهي نهايي اين طرح آماده بهرهنسخه 1970بيشتر در  حدود  1970ي اين طرح در 

آموزاني كه درس فيزيك را گرفته بودند، مخصـــوصـــًا تعداد دانشآموز در ســـال در اين طرح مشـــاركت نمودند.  دانش 300000
منتشــر شــد و  1981ي اين كتاب در ســال ي بازبيني شــدهآموزان دختر، به طور قابل توجهي افزايش يافت. آخرين نســخهدانش

ـــتفاده مي ـــتداران اين طرح  كنند. از بين تمامهمچنان تعداد قابل توجهي از طرفداران آن در نقاط مختلف جهان از آن اس دوس
شمندي در حوزه سترادان شگاه هف سيدي از دان سور ديويد كا سازي  �ي فيزيك و تاريخ علم به نام پروف در نيويورك،  هدايت به روز

سخه شده بخش اين طرح را به عهده گرفت. در ن شهبه روز  صادي هايي در باب فناوري، ري هاي آن در علوم و نتايج اجتماعي و اقت
ست و با نام جديد آن نيز آ سال  درك فيزيكمده ا شد 2002در  شر  سپرينگر منت .. علي رغم اينكه اين اقدامات مدافعاني ]3[در ا

ــفه ــت اما نقدهاي از طرف برخي از مورخين و فالس ــياري از معلمان فيزيك به روش هاي ديگري داش ي علم بر آن وارد بود و بس
ــرايطي نياز فوري تدريس مي ــفه علم در آموزش علوم در كالس درس بهكردند. در چنين ش ــي تاريخ و فلس ــوص در به بررس خص

ــاس مي ــوعات مفهومي احس ــان آموزش علوم كمك به دانشموض ــص ــد. امروزه همة متخص آموزان براي درك ماهيت علم را از ش
 ]4[ورد آن توافق دارندسال است كه در م 85ي آموزش قريب به دانند و اكثر متخصصين حوزهمهمترين نكات در آموزش علوم مي

پردازيم و براي هاي درس ميو ماهيت علم به معلمان و بكار بردن آن در كالس .  در اين مقاله به بررســـي آموزش تاريخ، فلســـفه
 نمونه بر آموزش مبحث اپتيك در علوم بر اين اساس متمركز خواهيم شد.

 ي علمهاي الزم معلمان در تاريخ و فلسفهتوانايي

سعي كردهپژوهشگر ضمني ديدگاه معلمان دربارهاند كه هم با روشان  صريح و هم  ا بهبود بخشند. ري علم  ي تاريخ و فلسفههاي 
ــريح از مؤلفهدر روش ــفههاي ص ــتفاده كردند و در روشي علم و يا آموزشهاي تاريخ و فلس ــمني از هاي منتهي به آن اس هاي ض

ــتفهاي علمي و تغيير در محيطها و پژوهشيتفرآيندهاي علمي، آموزش مهارت و يا فعال ــيك اس ــي كالس اده كردند . هاي آموزش
صلي اين دو روش محدوده سفهاي است كه در آن جنبهتفاوت ا ندگان را  قادر شود و يادگيري علم مطرح ميهاي خاص تاريخ و فل

سازد كه در مورد بازتاب فعاليت شغول آن بودهمي  سعه ) به اين نكته توجه1992درمن (اند فكر كنند. لهايي كه م شت كه تو ي دا
يرهاي بسيار ديگري نيز درك معلمان از ماهيت علم بايد بر اساس تأثير آن بر امور كالسي آنها باشد. البته بايد توجه داشت كه متغ

  بر انتقال و كاربرد مفهوم ماهيت علم توسط معلمان در كالس تأثير دارد.

                                                            
†Hofstra University  
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سب ماهيت علم ب ست و اين مهم بايد به عنوان انتقال منا ضوع ا ست معلم از اين مو سط معلم منوط به درك در ه كالس درس تو
شود. در اين روش آموزش مؤثر، پوشش دادن موضوع مورد آموزش به تنهايي كافي نيست و  يك امر الزم و نه كافي در نظر گرفته 

ـــد:  معلمان علوم ب ـــي (معلم بايد به قوانين آموزش عمومي هم واقف باش  Pedagogical Contentه دانش محتواي آموزش

Knowledge يا (PCK ـــود معلمان بايد بيش از يك نياز دارد. به جهت اينكه ماهيت علم به خوبي به دانش آموزان آموخته ش
ها ت، اثباتها، توصيفاي وسيعي از مثالو سطحي داشته باشند و جوانب مختلف ماهيت علم را بدانند. و محدوده سواد علمي اوليه

ستان سند و بتوانند به راحتي در مورد جنبهو دا شنا هاي مختلف ماهيت علم بحث كنند. عالوه بر اين بايد بتوانند هاي تاريخي را ب
ـــري فعاليت ـــازي كنند و يك س ـــترس علمي را براي اينكه ماهيت علم براي  به كمك تاريخ علم براي آموزش ماهيت علم بس

ـــطح قابل قبولي از دانش محتواي آموزش آموزان قابل درك دانش ـــود طراحي كنند. به زبان ديگر معلمان علوم بايد داراي س ش
  .]5و4[ماهيت علم باشند

  نقش تاريخ  علم در درك معلمان از ماهيت علم
لمي به دليل وجود مشكالت اصولي در آموزش علوم به خصوص در سطح دانشگاه، مجهز ساختن معلمان آينده به شناخت ماهيت ع

شود ي تحصيل آنها منتهي ميبسيار ضروري است و متأسفانه در حال حاضر اين امر ضروري فقط به ساعات كوتاهي در طول دوره
ي اند با يك دورههاي علمي به دست آوردههايي كه معلمان در طول حداقل شانزده سال در مدرسه و دانشگاه در زمينهو قطعاً ديدگاه

ري نخواهد كرد. با وجود مباحث زيادي كه در اين زمينه مطرح است، هنوز روشي واحد براي بهبود سواد كوتاه چند ساعته تغيي
سازي معلمان هاي آمادهآموزش علوم مورد قبول همگان وجود ندارد. البته پيشنهادهايي براي گنجاندن واحدهاي تاريخ علم در دوره

ي قابل توجهي در بهبود انتقال مفهوم و شواهد عقلي هستند، اما نتيجههاي شهودي علوم مطرح شده است كه بر مبناي فرضيه
رسيم كه در حال حاضر اند. در اينجا به همان دو رويكرد صريح و ضمني آموزش ماهيت علم ميآموزان نداشتهماهيت علم به دانش

بايد زمان كافي در نظر گرفته شود تا مفاهيم براي اين كار «گويد: ) در اين باره مي1969آيند. كلپفر (بهترين روش به حساب مي
آموزان از اگر بخواهيم درك دانش«) نيز چنين نظري دارد: 1981راسل (». دقيق [علمي] از خالل روايات تاريخي كامالً درك شوند

صوص علم را هويدا هاي مخاي استفاده كنيم كه ويژگيعلوم را به كمك تاريخ علم بهبود ببخشيم بايد از موارد تاريخي به گونه
هاي مختلف ماهيت تواند ديدگاه علمي يادگيرندگان را بهبود ببخشد، بلكه بايد جنبهبنابراين تاريخ علم به خودي خود نمي». سازد

  ].6هاي تاريخ علم به صورتي ضمني و منطق و فلسفة فعاليت علمي به صورت صريح مطرح شود[علم از طريق روايت
  

 ي علماپتيك از منظر تاريخ و فلسفه بررسي يك مورد: آموزش

]. اين مبحث جديد به تحقيقاتي در 7پردازيم [ي علم در آموزش مبحث اپتيك ميدر اين بخش به بررســي كاربرد تاريخ و فلســفه
سي ريزي درس نورشناسي هنديادگيري و روانشناسي و فرهنگ شناسي شناختي نيز نياز دارد كه همگي در برنامه ي نظريةزمينه

دخالت دارند. نور بطور ســنتي يكي از دو موجودي اســت كه واقعيات فيزيكي را در بر دارند: نور و ماده. اين دوگانگي از تفاوت بين 
شناسي هندسي يا اپتيك نور يشود. دانش ما در مورد نور در نظريهكنند ناشي ميفوتون و ساير ذرات بنيادي كه جرم را توليد مي

ي هاي مختلف قبل از ظهور نظريهي پيچيدگي آنها در زمانهاي جالبي از انتقال دانش و درجهريخ علم داستانتدوين شده است. تا
  هاي مختلف روشن سازد.ي غالب را در زمانها و نظريهتواند جدال بين نظريهمدرن نور و ماده دارد و مي

ي پرتوهاي بصري كه شود، همچون نظريهي يونان باستان ميدورهاي از نور و بينايي در نظريهتاريخ علم اپتيك شامل مباحث پيش
ي اســالمي و پيش از انقالب علمي قرن هفدهم رو به پيشــرفت گذاشــت. اما ي يونان باســتان، قرون وســطاي اروپا و دورهدر دوره

م موضوعاتي چون پرتوهاي رنگي شود و حتي در آن زمان هاي را تا قبل ار قرن هفده شامل نميمعموالً تدريس اپتيك هيچ نظريه
نيوتن، امواج فشار هويگنس، نظرية اتمي نور نيوتن در قرن هيجدهم به ندرت اشاره شده است. در اين بخش نشان خواهيم داد كه 

ــفه ــود.  در ابتدا درك دانشي علم در آموزش اپتيك داخل ميچگونه تاريخ و فلس ود آموزان از نور را با بحثي در باب منابع موجش
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سي مي سپس به نگرشتاريخ اپتيك برر پردازيم و در نهايت دانش فرهنگي هاي معلمان به اپتيك و ماهيت دانش علمي ميكنيم، 
  كند.ي علم در آموزش علوم را بيان ميكنيم كه نقش تاريخ و فلسفهاپتيك را مرور مي

 آموزان از علم اپتيكبررسي درك دانش -

ي تحصيلي و فرهنگي آنها مرتبط است. اين ارتباط آموزان از نور و بينايي به زمينهت كه درك دانشمطالعات مختلف نشان داده اس
تر اســت. مفاهيم رقيب هاي رواني، اجتماعي، نژادي بســيار قويدانش اوليه دانش آموزان اســت كه از تفاوت "عيني"بيانگر منشــأ 

خورند و معلمان و كتابهاي درسي از مهدكودك تا دكتري به چشم مي ي مراحل تحصيليهاي نوري در همهنادرست در فهم پديده
ـــته ها در طول دورههاي دائمي دانشاند. بدفهمينقش قابل توجهي در ترويج آن داش ي يادگيري آموزان و تغييراتي كه درك آن

طرحواره ي گيرد. در سطح اول مي سطحي از دانش قرار دهد كه فهم آنها از اپتيك در يك ساختار دو مرحلهخواهد كرد نشان مي
شود كه ست مانند اينكه  دانش تعريف مي  نور  "شامل مفاهيم عمومي، مكانيزم هاي معين و روابط علي بين پارامترهاي فيزيكي ا

ست شده ا ساخته  ست "يا  "از پرتوهاي نوري  صورت د سم به  صوير يك ج سم انتقال ميت . در دومين "يابدنحورده و كامل از ج
كنند يعني مي توان چند مفهوم را به يك طرحواره مرتبط متصل عرضه مي مختلف مفاهيمها خودشان را به صورت طرحوارهسطح 

، اتاق تاريك و ها، عدســيي جســم به مفاهيم بينايي، آيينهي (نادرســت) انتقال تصــوير دســت نخوردهكرد.  براي نمونه طرحواره
ي مي توان مفاهيم هيم انتقال تصــوير صــورت مي گيرد. با اســتفاده از اين دو مرحلهمنشــورها مرتبط اســت و در همه ي اين مفا

  را در مرحله ي طرحواره اصالح كرد. نبسياري را به تعداد كمتري طرحواره  فروكاست و بدفهمي هاي دانش آموزا

 منابع تاريخي اپتيك –

شروع آن به آغاز علم برميهاي كاترين زمينهاپتيك نيز همچون مكانيك و نجوم يكي از قديمي ست. تاريخ  شر بوده ا گردد و وش ب
كشد. مكانيك، نجوم و اپتيك پديده هايي كه مستقيم با حواس درك مي شوند را ي طبيعت را به تصوير ميتحول علم بشر درباره

ابع متني در باره ي اپتيك، شوند. مني مكانيك و اپتيك متصل ميكنند و ساير بخش هاي فيزيك به مفاهيم اثبات شدهبررسي مي
  شوند:بندي ميبا هدف آموزش، به اين صورت طبقه

 متون تاريخ علم كه معموالً شامل تنوع بزرگي  از  در تاريخ اپتيك هستند

 هاي دقيق در مورد تاريخ اپتيكهاي تحليلي، مطالعات و بررسيرساله

ضوع اپتيك كه در برخي مواقع يك نمايشكتاب سي در مو گروه  دهند. اين متون برخالفتاريخي از دانش تربيتي ارائه مي هاي در
 گيرند.ي علم در نظر نميقبلي اغلب مفاهيم جايگزين نادرست و مفاهيمي كه در حال حاضر كنار گذاشته شده اند را از گذشته

ها، قوانين چالش خاص روبرو هستند: ايدهدهند. اين نويسندگان با يك هايي كه روايتي از تاريخ اپتيك را براي عموم ارائه ميكتاب 
دهند و به همين دليل بطور محدود در مدارس اســـتفاده و مفاهيم اپتيك را به صـــورت كيفي و بدون فرمولهاي رياضـــي ارائه مي

 شوند.مي

پوشي هستند. كارها و بدون كمك سخت است ولي مهم و غيرقابل چشمرغم اينكه دركشان براي تازههاي دست اول كه عليمقاله
ــيح داده و آن را به دانش قبلي ربط مي ــان را توض ــتفاده از اين منابع ادعاهايش ــگامان در اپتيك اغلب با اس دهند كه نمايانگر پيش

 ترتيب مباحث است.

 ي علم در آموزش اپتيكهايي از كاربرد تاريخ و فلسفهجنبه –

سعهايده ستفاده از تاريخ در تو ست. مثالً كالينوود ي درك علم توسط پژوهشي ا شده ا در  (Callinwood)گران مختلفي تحليل 
  گويد:خود ميي طبيعت ايدهكتاب 
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گيرم كه علم طبيعي به صــورت شــكلي از انديشــه هميشــه در بســتر تاريخ وجود داشــته اســت و براي وجودش به من نتيجه مي
شه ستگي دارد. بنابراين من بر اين نتيجه گيري مبادراندي تواند علم طبيعي را بفهمد مگر كنم كه هيچ كس نميت ميي تاريخي ب

  تواند به اين سؤال پاسخ دهد كه طبيعت چيست مگر اينكه بداند تاريخ چيست.اينكه تاريخ را بفهمد و كسي نمي
  ه است :بررسي شد  ]7[پردازيم كه در مرجع ي علم در آموزش اپتيك ميدر ادامه با چهار روش جهت بكارگيري تاريخ و فلسفه

ــان را بر پايه ــتفاده از تاريخ علم در آموزش علوم بحثش ــنتي بنا نهادند و يك مرور تاريخي اولين طرفداران اس ي آموزش معتدل س
شان را كافي مي صر در آغاز مقاالت و كتاب هاي ست. در اين مخت دانند. پدروتي در كتاب درسي اپتيك مدرنش چنين كاري كرده ا

هاي دهند كه از اين پس آن را دانش نوع الف مي ناميم. براي نمونه تئوريرا مورد بررســـي قرار مي "درســـت"كتاب ها فقط علم 
سطوره سط ا شكست كه تو صل بازتاب و  ستفاده از ا ست. هرون با ا شده ا شميدس معرفي  ستان، هرون و ار  "هاي اپتيك يونان با

سيركوتاه ضيح مي بازتاب از آيينه "ترين م شميرا تو شتدس همان پديده را با ايدهدهد، ار سير نور تبيين ميي بازگ كند. پذيري م
ـــرعت نامحدود  اما محدوديت بحث در دانش نوع الف، مجالي براي طرح مالحظات هرون نمي دهد. مثال هرون معتقد بود كه س

سير نمي شان داد كه هرون بجاFermatدهد. فِرمت (پرتوها اجازة هيچ انحرافي از كوتاهترين م »  حد نهايي«از  "ترينكوتاه"ي ) ن
تر باشــد. يعني هرون معتقد بود كه جايگزين كرد تا صــحيح "زمان"را با  "فاصــله"ترين يا بلندترين) اســتفاده كرده اســت و (كوتا

فته راه را انتخاب كند ولي اين مالحظات معموالً در اين روش از آموزش اپتيك در نظر گر "ترينساده"تمايل طبيعت آن است كه 
ـــبب بازبيني برنامهنمي ـــود. در نظر گرفتن تاريخ علم در آموزش اپتيك س ـــد و ميهاس ش ـــي ش و اندريليز  (Mihas)هاي درس

(Andralis)  ي اسالمي (ابن هيثم) را بازسازي كردند هاي يونان باستان (بطلميوس) و دورهآزمايش  2008و  2005هاي در سال
سازي كامپي شبيه  شد. كيپنيز و در اين زمينه از  ستفاده  سال  (Kipnis)وتري هم ا هاي تاريخ براي نيز از روش بررسي 1992در 

آموزان و معلمان هاي تاريخ استفاده كند و توانست دانشآموزش اپتيك استفاده كرد و سعي كرد از ابزارآالتي مشابه همان آزمايش
ــازد. با اين وجود تاريخ اپتيك  عنا ــتر به علم عالقمند س ــري از را بيش ــد دارد. عناص ــيح داده ش ــري بيش از آنچه در باال توض ص

شدند و با نظريهنظريه سپس رد  شده بودند و  شرفتههايي كه زماني پذيرفته  شدند. از اين پس تاريخ علمي كه هاي پي تر جايگزين 
شود شود چراكه تصور ميبيان نميهاي درس اين عناصر را در نظر بگيرد را دانش نوع بمي ناميم. اين نوع دانش معموالً در كالس

صحيح و بدون ابهام را بياموزند. سازد و تازهآموزان را گيج و منحرف ميدانش اغلب در نوع الف  به دانشاكتفا  كاران بايد اطالعات 
بســـياري از ، برد. در واقع يم يندر آموزش را از ب يختار يازهايتمام ن و تقريبا شـــود يم و معروف علمي يافتمحبوب  يكتاب ها

 ،هرون، ارشميدسبه اشاره به  يازينديگر نور بازتاب و شكست  ينقوانكنند كه آموزش نويسندگان اين نوع كتب درسي گمان مي
شود! كاربردشان ندارند تا معنا ودكارت  يا فرما  يخقهرمانان تار ينا يكدر اپت يدرس يها يادي كتابدر واقع، تعداد ز كامل تفهيم 

  .كنندينمنوررا ذكر 
ستفاده از  يگريد روش سفهدر مورد ا ست. اين ايده پژوهش در آموزش عل آموزش علوم مربوط به حوزه يدر  ي علمتاريخ و فل وم ا

ستفاده مي علم )تكرار تاريخ تكامل( تكرار روند تكامل از شته در حوزة ا شه در گذ سكند. اين اندي شنا  ياژه ازپ مطرح بوده و يروان
ساس اين روش ايدهبود يدگاهد ينا يهطرفداران اول س يها . بر ا سا شخص يا صيها و مفاه يدهاه بشبيه علم  يخدر تار م شخ  يم م

و حركت  "شودحركت سبب نيرو مي "هايي همچون ؛ ايده)رسدبه به ذهنشان مي يادگيريدوره  يكه دانش آموزان در ط هستند
شي مي ضا را پر مي "، "شودسبب نيروي جنب شاهده "و  "كندنور ف سمت م شيء به  صوير از  . در واقع يك "كندگر حركت ميت

شه سط دانشحلها و راهسري اندي سلها همواره در تاريخ علم وتو شورها و ملتآموزان در طول ن شترك تكرار ها، ك ها به طور م
ــت در درك دانشمي ــود. چنين پديده اي ممكن اس ــود. ش به معناي  يناگر ا يحت ين،رابنابآموزان از بينايي و اپتيك نيز يافت ش

تر  يچيدهپ يها يدهااشتباهات ساده تا از  يفرد پيشرفت و يخيتار يشرفتپ ينب يقشباهت دق يك واقعي كلمه تكرار تاريخ نباشد،
است، هاي بارز كه نشأت گرفته از فاكتورهاي متافيزيكي، اجتماعي و تكنولوژيكي باوجود تفاوت وجود دارد. يناييبمرتبط با مفهوم 

ست. روش سازي مفاهيم در بحث علوم و بحث آموزش قابل تامل ا شناختي در باز شابه  توانند از تاريخ علم هاي آموزشي نوين ميت
ـــتفاده كنند بدين گونه كه بتوانند ايده ها و بد فهمي ـــتباهات و آموزان را در طول دوره پيشهاي دانشاس بيني كنند و از اش

 سازد.اين تفسيربه خوبي استفاده از دانش نوع برا در آموزش با استفاده از تاريخ علم معتبر ميها در علم بياموزند. شكست

 يلو تحل يهتجز أثيرت صورت گيرد، داريمعن مفاهيم شود و يادگيريدرك دانش آموزان كه در آن به ميزان سازنده  يتو ترب يمعلت 
شده است  يجادسقراط ا يش ازكه توسط دانشمندان پي نوان مثال، مفهومع به سازد. يمتر برجستهرا بنوع دانش و بحث در مورد 
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به طور مداوم  ي جهاتتوســط خود جســم در همه جســم متشــكل از اتم كپي از يك در آن تصــور مي شــد كهرا در نظر بگيريد 
آموزان سر ضيه توسط دانشفر ينانقد و بررسي  شود.گر رفته و وارد چشمانش ميشود. اين كپي ها به سمت مشاهدهپراكنده مي

سبب،  به گونهكمك كند آنهاتواند به  يم كالس . بيانجامدو فهم دانش  يمفهوم ييرتغشده و به  يشناخت جهش يك يجادا اي كه 
و  گاليلهكرده اند، و يهآموزش را توصــ ين) ا2005(و همكارانش  ) Duitدوييت ( ) وOsborn()1997( ) و اســبرنMonkمانك (
  برده اند.كار ب يك) در آموزش اپت2004هازان (

ي علم در آموزش اپتيك اســتفاده از تنوع مفهومي در آموزش اســت. اين رويكرد توســط نگرش ديگردر اســتفاده از تاريخ و فلســفه
سال Martonمارتون ( شي تحليلي را احيا كرد: درك يك مفهوم خاص منوط بر اين  2004) در  سترش يافت و وي روش آموز گ

كند تا تنوع هاي نادرســت ممكن و متفاوت نيز دانســته شــود. اين روش به وضــوح از دانش نوع باســتفاده مييگزيناســت كه جا
كند: انتقال مخلوطي از مفاهيم  درســت و نادرســت را خلق كند. مثالً  تاريخ در مورد تصــوير اپتيكي اين ســير تكاملي را بيان مي

ز طريق پرتوهايي كه از چشم به جسم مي رسد ( فيثاغورث، اقليدس، بطلميوس، ها)، بينايي اكامل كپي جسم به چشم (اتميست
توانند فضايي آموزشي را توليد كنند كه در آن كندي)، تصوير نظير نقطه به نقطه  با پرتوهاي نور (ابن هيثم). تمام اين مفاهيم مي

 شخيص دهند.توانند توليد تصوير را همانگونه كه كپلر آزمايش كرد تآموزان ميدانش

پيشنهاد شد، دانش علمي را به صورت فرهنگي  2005در سال  (Galili)و گاليلي  (Tseitlin)آخرين رويكرد كه توسط تسيتلين 
ــود. در اين رويكرد، گيرد. در اين منظر دانش فيزيك به خودي خود به عنوان يك فرهنگ در نظر گرفته مياز قوانين در نظر مي ش

) كه اين مدل از a1گانه به صــورت زير دارند: هســته ي مركزي، بدنه، محيط  (شــكل زيك يك ســاختار ســههاي بنيادين فينظريه
سته شكل -ساختار منظم متداول ه شامل اجزاي بينادين، مدلb1بدنه ( سته  ست. ه شين، قوانين، و مفاهيم ) متفاوت ا هاي جان

شده است ساخته  شده، مدل: مسئلهاست در حاليكه بدنه از كاربردهاي متفاوت اجزاي  ها و ها، آزمايشهاي كاري، پديدههاي حل 
كنند را نيز در بردارد، مانند اي اســـت كه عناصـــري كه با هســـته مخالفت و رقابت ميابزارآالت پيشـــرفته. محيط همان محدوده

سائل/پديده ستهم شوند. در اين منظر، دانش نوع الهايي كه نمي توانند توسط يك ه صيف  سته و بدنه نقش ي خاص حل/تو فدر ه
 هايي از دانش نوع باست كه با اجزاي هستة مركزي در تناقض هستند.دارد در حاليكه بدنه شامل مؤلفه

  
  1شكل 
 

پرتوها، اند: ي غالب شدههاي زماني مختلف تبديل به نظريهي اساسي وجود دارد كه در دورهدر ارتباط با دانش اپتيك، چهار نظريه
هاي كنند و زماني كه هستهي اعتبارشان را تعيين ميها محدودهي نظريهها). بدنهذرات كالسيك، امواج، و ذرات كوانتومي (فوتون

دو هسته  1پوشاني دارند. بنابراين اگر در شكل دهند بدنه ها كمي هممختلف يك پديده يا آزمايش يكسان را به خوبي توضيح مي
شكست نوربه ناحيهج (فرزنل) و ذرات كالسيك (نيوتن) را نمايش دهند، آنگاه نظريهي اموانظريه سايه خورده تعلق ي بازتاب و  ي 

 ي امواج تعلق دارند.ي ذرات و پراش تنها به بدنهي هندسي  فقط به بدنهدارند، در حاليكه سايه
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  2شكل 

  

شكل گرفته است منتقل كند. آموزش اپتيك به اين روش به دنبال اين است كه دانش او شكل يك فرهنگ  ليه را به دانشي كه به 
ــود و ميمشــخص ميCCK  (Cultural Content Knowledge)اين دانش به صــورت دانش محتواي فرهنگي  تواند به ش

هاي يك دانشمند تواند به سادگي به ديدگاهشود. اين ساختار سه جانبه نميمنظور آموزش توسط داستان هاي تاريخي بكار گرفته 
شد  (گاليله مثال  شته با سفي واحد دا شمند يك ديدگاه فل ست يك دان صورت كه اغلب غيرممكن ا شود. به همان  خاص مرتبط 

گرا و در برخي موارد عقلگرا اســت). دانش مفهومي يك دانشــمند ممكن اســت با خوبي از اين تناقض اســت: در برخي موارد تجربه
ــن در اين باره ارائه ميههيچ كدام از اين چهار نظري ــد. دكارت يك مثال روش ــابه كامل نباش )؛ ديدگاه او 1637دهد (ي نور در تش

صورت يك درباره ضا بدون نياز به انتقال ماده "ي نور به  شار پي در پي در ف ست كه بيان مي "انت شار در ا كند كه نور يك موج ف
سطه ست كه احتمال خالوا ضا را از بين مياي متشكل از ذرات ريز ماده ا ستفاده از پرتوهاي نور ي بودن ف برد. در همان زمان او با ا

ــاير پديده هاي بنيادين، علي رغم نظريه هاي كمان و بينايي را به طور دقيقي توصــيف كرد. بنابراين تعيين نظريهها مانند رنگينس
سيستمي از  مختلف اشخاص مختلف كه گاهاً متناقض است، ارزشمند است چراكه روشي براي تعيين اساسي است كه در آن هر 

  هايش حل شود.تواند به صورت برداري از مؤلفهها ميديدگاه

  آموزش مفهوم تشكيل تصوير با استفاده از روش تاريخي –
ستان ستفاده از  تاريخ علم با بيان دا شكل ميآموزش تشكيل تصوير با ا شده توسط نور  ستانگيرد. اين دهايي از تصاوير توليد  ها ا

شامل مفاهيمي از پرتوهاي چشمي توسط مدل فيثاغورث،  تصوير ناشي از انتقال كپي هاي جسم توسط اتم گراها، مدل تركيبي 
ست، در دوره سطو كه انتقال تنش در طول ماده ا ست. در چارچوب اولين نظريهافالطون، و مدل ار ستان ا  –ي اپتيكي ي يونان با

قليدس مطرح شــد، ابن هيثم در قرن يازدهم ميالدي به درســتي تشــكيل تصــوير را در يك دوربين كه توســط ا -ي پرتوهانظريه
شود را به طور نادرستي بيان كرد. كپلر در قرن هفده ميالدي از شار پرتوهاي توضيح داد ولي تصويري كه در چشم انسان توليد مي

  ).3شود (شكل ر مدارس تدريس مينور استفاده كرد و توصيفي براي بينايي ارائه داد كه اكنون د

  
  3شكل
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شد مي آموزان ايجاد كند و ها بين دانشتواند به يك گفتگوي مفصلي از انديشهمفاهيمي از تشكيل تصوير مجازي كه به آن اشاره 
سعت مي شان در تاريخ علم را و شه1دهد (روش تدريس سواد سط دانش) و معلم را از اندي وزان مطرح آمهايي كه بطور همزمان تو

آموز را افزايش دهد و تواند شناخت دانشگيري تصوير ميسازد، همچنين بحث در مورد اين مفاهيم در مورد شكلشود آگاه ميمي
). آن دسته از مفاهيم كه به تصوير اپتيكي مرتبط 2هايشان غالب شوند (روش تدريس كند كه بر بدفهميآموزان كمك ميبه دانش

ـــاي خاص ـــتند يك فض ـــه و مقابلهآموزان ميكنند كه در آن دانشبراي يادگيري توليد مي هس ي روايات تاريخي توانند با مقايس
ست را بدهد ( روش تدريس  شخيص در سه3ت صوير كه ). در نهايت تقابل و مقاي ي روايات تاريخي منتخب، معنايي براي مفهوم ت

شود مي شمار مبايد آموخته  صوير ي گزينه). ارائه4رود ( روش تدريس يسازد كه همان دانش فرهنگي به  هاي مختلف از درك ت
كند. اين روش از آموزان را تشــويق به دانســتن ارزش پيشــرفت بنيادهاي نظري موضــوعات علمي و توالي پيشــرفت آن ميدانش

گذاري از پيشرفت و ارزش ي مشخص)  و يك آگاهيدر پارادايم ارائه شده بهتر است ( در يك نظريه "حل معما"آموزش از ساختار 
  آورد.علمي به بار مي

  آسيب شناسي روش آموزش علوم از طريق تاريخ علم

ترين آنها ايجاد برخي هايي ايجاد كند كه مهمتواند مشكالت و آسيبمثل هر روش ديگري در آموزش علوم اين روش نيز مي
كند و بر اساس روش دوم به مي كه از دانش نوع ب استفاده مي. روش تاريخ عل]8[ها از روند پيشرفت و تحول علوم است بدفهمي

ارزشي است زيرا آموزان گمان كنند علم كار بيتكامل علوم در زمينة تاريخي و آموزشي تكيه دارد ممكن است باعث شود كه دانش
است. اين ديدگاه فقط بر اساس  اي هر چقدر هم كه خوب باشد بعداً مردود خواهد شد، پس اعتماد به روش علمي عبثدر هر نظريه

اي حتما آموزان بايد بر اساس اين روش درك كنند كه هر نظريههاي خام ممكن است ايجاد شود. دانشفرضيك سري پيش
هاي قطعي هايي داشته است كه امروزه پذيرفته شده است و حتي اگر در آينده بعضي اشكاالت آن كشف شود از موفقيتموفقيت

  كاهد. قبلي آن نمي

آموزان گمان كنند كه آسيب ديگري كه ممكن است متوجه اين روش شود و درست برعكس آسيب باال است، آن است كه دانش
هاي پذيرفته شده را نفض هاي قبلي را مردود كنيم. دانشمند خوب كسي است كه دائماً نظريهعلم خوب اين است كه مدام نظريه

كند. در حالي كه طبق تعريف تومان كوون اين طور نيست كه گمان كنيم علم هميشه در حال هاي جديد مطرح ميكند و نظريهمي
هاي انقالب كردن است. علم در بيشتر زمان خود در حالت علم معمولي است و دانشمندان در حال حل مسائل بر اساس نظريه

 به دنبال انقالب علمي باشد. افتند و دانشمند خوب نبايد هميشهها گاهي اتفاق ميموجود هستند. انقالب

  بررسي و نتيجه گيري
برد. هاي بنيادي معرفت علمي باال ميآموزان را از ماهيت علم و جنبهي علم درك دانشآموزش مباحث علمي توسط تاريخ و فلسفه

كرد علم و كار دانشمندان به اين منظور در اين مقاله چهار روش معرفي شد. هدف معلم بايد آن باشد كه دركي عميق از چگونگي عمل
به دانش آموزان آموزش دهد، نه اينكه صرفًا نتايج و دستاوردهاي علمي و روش حل مسائل را به دانش آموزان بياموزد. به همين 

تاريخ » درست«هاي دليل الزم است كه دانش آموزان با خود تاريخ علم آموزش علم ببينند نه اينكه مانند روش اول صرفًا قسمت
آموزان تواند تاريخ علم را در كالس درس بازسازي كند. يعني كاري كند كه دانشبراي ايشان گفته شود. در روش دوم معلم مي علم

بتوانند همان مسيري كه در تاريخ علم طي شده است را به طور شماتيك طي كنند و با هم بحث و گفتگو كنند. در روش سوم معلم 
  را انتخاب كند و بگويد كه چگونه هر كدام از مراحل آن طي شدند.تواند يك مسير تاريخي علمي مي

هاي مختلف علمي داشته باشد و تواند ترين روش است، نياز است كه معلم تسلط خوبي بر تاريخ حوزهاما در روش چهارم كه كامل
هاي علمي در يك نظريه روي ديگر رشتههاي علمي نزديك به هم را با هم بداند و بگويد كه چگونه تغيير ارتباط هر كدام از رشته

  هاي بعدي را موجب شد.چگونه خود ايجاد نظريه» نادرست«هاي و در كل فرهنگ علمي يك دوران تأثير گذاشت و نظريه
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ي علم سبب توليد دانش توسط خود آموزنده خواهد شد و با بررسي برخوردها و توالي درسي غني شده توسط تاريخ و فلسفهبرنامه
هاي مختلف آموزش، سؤاالت، هاي درست يا غلط علمي خود وارد چرخه توليد علم خواهد گرديد و زماني تأثيرات روشيهنظر

ها و جمع آوري شواهد علمي در امر ياددهي علوم پايه زماني در جهت پيشرفت خواهد بود كه ماهيت علم براي يادگيرنده آزمايش
  پردازد.آشكار شده و بطور هدفمند به اين امور ب
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بررسي نگرش دانشجويان رشته آموزش فيزيك دانشگاه فرهنگيان مركز شهيد 
 بهشتي در زمينه ماهيت علم فيزيك و چگونگي يادگيري آن

  
‡*1بهرامي سميرا  ،  

  bahrami.samira@gmail.comاستاديار دانشگاه فرهنگيان،  1

 

  چكيده

در حال حاضر هدف اصلي برنامه هاي درسي علوم تجربي ايجاد و توسعه سواد علمي در دانش آموزان است. منظور از سواد علمي 
ف جامعه مي باشد. بنابراين اهداف رشته كسب دانش، مهارت و نگرش هاي الزم براي اخذ تصميمات مهم در خصوص مسائل مختل

آموزش فيزيك به عنوان زيرمجموعه اي از رشته آموزش علوم تجربي بايد در راستاي اهداف آموزش علوم تجربي باشد. در اين 
ي نفر از دانشجويان رشته آموزش فيزيك مركز شهيد بهشتي در زمينه ماهيت علم و چگونگي يادگيري علوم تجرب 25پژوهش نگرش 

با توجه به پرسشنامه اي معتبر در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است كه از جمله نتايج مهم آن، مي توان به عدم اعتقاد 
  .بيش از نيمي از اين دانشجويان به تعامل و همكاري در زمينه يادگيري فيزيك اشاره كرد

  كلمات كليدي
  گي يادگيري فيزيكنگرش، آموزش فيزيك، ماهيت علم فيزيك، چگون

   

                                                            
 يرا بهرامیسم‡
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  مقدمه
در حال حاضر هدف اصلي برنامه درسي علوم تجربي ايجاد و توسعه سواد علمي است. با سواد علمي، به كسي گفته مي شود كه 
دانش مورد نياز براي درك مفاهيم علمي و فرايندهاي موردنياز براي  تصميم گيري فردي، مشاركت در امور مدني، فرهنگي و بهره 

صادي را دارا مي باشد. كساني كه موضوع سواد علمي را مطرح مي كنند بر ارتباط بين موضوع علم از يك سو و سبك هاي وري اقت
  AAAS 1990, 1993;NCEE 1983;NRC 1996;NSIA 1995يادگيري، باورها و نگرش ها از سوي ديگر تاكيد دارند(

ن ديدگاه هايي متناقض با دانشمندان درباره علم دارند كه باعث ). پژوهش ها نشان مي دهد كه اغلب دانش آموزان و دانشجويا
بنابراين باورها و نگرش ها به عنوان يكي از مولفه هاي سواد علمي در آموزش  6،5،4،3،2،1دوري جستن آن ها از يادگيري علم مي شود.

ر اغلب اوقات باعث مي شود كه فرايند علوم تجربي مطرح است. دست يافتن به باورها و نگرش ها دانش آموزان و دانشجويان د
  آموزش علوم تسريع شود و در نتيجه اهداف به خوبي محقق شود. 

آموزش فيزيك به عنوان زيرمجموعه آموزش علوم تجربي بايد اهداف مد نظر در آموزش علوم را دنبال كند. به منظور دست يافتن 
  يك پرسشنامه هاي مختلفي وجود دارد كه از جمله آن ها مي توان بهبه باورها و نگرش هاي دانش آموزان و دانشجويان در فيز

) Views About Science Survey(  VASS 7  اشاره كرد. اين پرسشنامه توسط ابراهيم هالون براي بررسي ديدگاه هاي
ا با درك آن ها از علم در  سال دانشجويان و دانش آموزان اياالت متحده درباره دانش و يادگيري علم و ارزشيابي رابطه اين ديدگاه ه

جنبه هاي طراحي و توليد گرديد.  پرسشنامه ديدگاه هاي دانش آموزان و دانشجويان را درباره ماهيت علم را از سه جنبه(  1997
اي علمي جنبه ه) مورد ارزشيابي قرار مي دهد. جنبه هاي شناختي) و ديدگاه هاي آنان را درباره يادگيري را نيز از سه جنبه( علمي

شامل يادگيري، تفكر بازتابي و ارتباط فردي با علم است. هر جنبه هاي شناختي شامل ساختار، روش شناسي و اعتبار علم است. 
جنبه در پرسشنامه به صورت دو ديدگاه متضاد مطرح مي شود كه يك ديدگاه، ديدگاه متداول بين دانشمندان و آموزشگران علوم 

رايج بين دانش آموزان، دانشجويان و عموم مردم درباره علم است. ديدگاه هاي رايج در بين دانشمندان و و ديدگاه مقابل، ديدگاه 
مشخصه هاي واقع گرايي علمي و ديدگاه هاي مقابل آن مشخصه هاي واقع گرايي ساده لوحانه  جنبه هاي علميآموزشگران درمورد 

مشخصه هاي يادگيري انتقادي و ديدگاه هاي جنبه هاي شناختي در مورد  است. ديدگاه هاي رايج در بين دانشمندان و آموزشگران
گزينه اي در  5پرسش است كه پاسخ هاي آن به صورت  33مقابل آن مشخصه هاي  يادگيري انفعالي است. پرسشنامه شامل 

  شده است؛  مقياس ليكرت تنظيم شده است. توزيع پرسش ها در جنبه هاي علمي و فرا شناختي به شكل زير انجام 
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  جنبه هاي علمي . مولفه ها و كد هاي مربوط به 1جدول 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  جنبه هاي علمي 
  نياز است كه دانش آموز و يا دانشجو جنبه هاي زير را در مورد علم بداند و دانش خود را بر اساس آن بسازد

  شماره پرسش

  . ماهيت علم  و دانش پيش شده دانش آموزان: 1
N1  كه مل : مفاهيم وابسته و مرتبط به هم، الگوهاي تفكر مانند حل مسئله مي باشد تا اينعلم عمومي است كه شا  

 مجموعه اي ناهمگون و پراكنده از اصطالحات خاص و روش ها و اظهارات باشد. 

N2     دانشمندان معموالً از روش هاي مختلفي براي حل مسئله و نمايش وضعيت  آن  
 جهت نمايش وضعيت و حل مسئله بهره مي برند. به جاي تمركز روي يك راهبرد خاص 

N3  رت عيني بيان مي نمايش هاي رياضياتي مفاهيم علمي را به شيوه هاي معني داري به هم مرتبط مي كند و اين روابط را به صو
  كند

  تا اينكه نمايش هايي محض براي تفسير ذهني باشند.

  
21 ،22 ،24 ،28  
  
  

23 ،26  
  

25 ،27  

  . ارتباطات: 2
 I1    علم و رياضيات از دانش يكديگر بهره مي برند تا اينكه  

 هر كدام محدود به قلمرو خود باشند. 

I2    دانشمندان بر فناوري جهت گسترش دانش خود به طرق معني دار و حوزه هاي نو تكيه دارند تا اينكه  
 راه حل هايي براي مسائل روي كاغذ و در چارچوب كتاب درسي ارائه دهند. 

 
I3    علم به زندگي افراد مرتبط است  و فقط  

  براي دانشمندان نيست.

   
31 ،32  
  

29 ،30  
  
  

33  
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  جنبه هاي فراشناختي. مولفه ها و كد هاي مربوط به 2جدول 
  

  شماره پرسش  جنبه هاي فراشناختي
  . شرايط يادگيري3

  منبع كنترل    
C1   مكان پذير است و نيازمند تالش است ،يادگيري علم براي هر فرد ا  

 و فقط مختص افراد با استعداد نيست.

C2   پيشرفت تحصيلي به تالش فردي، اعتماد به نفس و استمرار نياز دارد تا اينكه  
 تاثيرگذار از معلم، همساالن و كتاب درسي باشد. 

  C3    باشد تا اينكه مطالعه علم بايستي لذت بخش، اعتمادساز و تجربه اي رضايت بخش  
 فعاليتي خسته كننده، ارعاب آور براي رعايت الزامات برنامه درسي باشد. 

  
  درك معني دار  باعث مي شود: 

C4   دانش آموزان و دانشجويان با ذهني آماده در كالس درس حاضر شوند به جاي اينكه  
  درسي باشد.كمك به مطالعه مطالب پس از تدريس معلم و براي پوشش دادن مواد برنامه 

C5   به دآنش اموزان و دانشجوياني كه به دنبال منابع جايگزين اطالعات هستند كمك كند تا اينكه  
 به كساني كمك كند كه از محتواي كتاب درسي فراتر نمي روند.

C6   به كساني كه صبور هستند و به ايده هاي ديگران گوش مي دهند كمك كند تا اينكه  
 وركورانه و متعصابه از ايده خود دفاع مي كنند. به كساني كمك كند كه ك

C7   به كساني كه براي گسترش دانش با ديگران همكاري مي كنند كمك مي كند تا اينكه  
  به كساني كه دنبال موفقيت شخصي هستند كمك كند. 

  
  
2  
  

4،7 ،10  
  

1،3 ،11  
  
  
  
5  
  
6  
  
  
8  
  
9  

  . فرد نياز دارد براي يادگيري معنادار و عميق : 4
L1   دانش جديد موضوعي محدود و براي خود بسازد به جاي اينكه  

 دانش جديد را با تفكر غالب وفق دهد و آن را به خاطر سپارد.

L2   دانش را در طرح هاي هدفمند به كار بندد  
 به جاي اينكه مانند رباط برخي روال هاي آموخته شده را به خاطر آورد. 

L3   ف( تمرين هاي مداد و كاغذي، مطالعات موردي و ...) به كار گيرد تا اينكه دانش را در فعاليت هاي مختل  
 روي تمرينات پايان فصل متمركز شود. 

L4     دائماً  به دنبال تصديق و ارزيابي كار خودش است تا اينكه  
 فقط با تكميل تكليف احساس رضايت كنند. 

L5   د تا اينكه به معلم به عنوان واسطه اي براي يادگيري مي نگرن  
 او را منبع كاملي از اطالعات بدانند. 

L6  نكه دانش خود را در مقابل دانش علمي هدف قرار مي دهند و سعي مي كنند اختالف ميان آن ها را دريابند تا اي  
 كوركورانه دانش هدف را حفظ كنند. 

L7  از ارزشيابي براي خود ارزيابي و تنظيم استفاده مي كنند تا اينكه  
  آن براي رتبه بندي خودشان نسبت به همساالنشان استفاده كنند. از 

   
12 ،16  
  
 15  

  
  

19  
  

13 ،14  
  

17  
18  
  
  

20  

  روش كار -2
ابتدا پرسشنامه ترجمه شد و به منظور اعتبار سنجي ترجمه انجام شده در اختيار چند نفر از دانشجويان رشته آموزش فيزيك قرار   

اهداف مدنظر پرسشنامه مورد سنجش قرار مي گيرد. البته الزم به ذكر است كه اين دانشجويان گرفت تا اطمينان حاصل شود كه 
جز جامعه آماري پژوهش نبودند. به دليل تعداد زياد پرسش ها و صرفه جويي در مصرف كاغذ، پيمايش در سايت كامپيوتر انجام 

ه دانشجويان پسر ورودي هاي مختلف رشته آموزش فيزيك گرفت.در آغاز پزوهش قصد بر اين بود كه نمونه گيري آماري از كلي
مركز شهيد بهشتي انجام گيرد كه به دليل محدويت فضاي سايت و زمان در اختيار داشتن آن، جامع آماري به دانشجويان ورودي 

انشجويان به پرسش هاي محدود گرديد و به دليل تعداد كم اين دانشجويان نمونه گيري انجام نشد. الزم به ذكر است كه تمام د 94
  مطرح شده پاسخ گفتند. 
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  تجزيه و تحليل داده ها  -3

  )  داده هاي زير از شمارش پاسخ ها حاصل گرديد؛1با توجه به كدگذاري پرسش هاي مطرح شده( جدول  
  جنبه هاي علمي. داده هاي مربوط به مولفه ها و كدهاي 3جدول

 مجموع پاسخ ها تعداد پاسخ هاي خنثي داد پاسخ هاي نا موافقتع تعداد پاسخ هاي موافق كد جنبه هاي علمي

 N1 50 26 24 100 ماهيت علم

 N2 21 19 10 50 

 N3 22 11 17 50 

 I1 14 15 21 50 ارتباطات

 I2 16 22 12 50 

 I3 4 8 13 25 

  
  

  جنبه هاي فراشناختيداده هاي مربوط به مولفه ها و كدهاي . 4جدول
 مجموع پاسخ ها تعداد پاسخ هاي خنثي تعداد پاسخ هاي نا موافق تعداد پاسخ هاي موافق كد جنبه هاي فراشناختي

 C1 11 0 14 25 شرايط يادگيري

 C2 40 9 26 75 

 C3 35 7 33 75 

 C4 20 2 3 25 

 C5 18 2 5 25 

 C6 8 3 14 25 

 C7 7 7 11 25 

 L1 33 10 17 50 يادگيري معنادار و عميق

 L2 7 6 12 25 

 L3 7 12 6 25 

 L4 24 11 15 50 

 L5 11 3 11 25 

 L6 11 3 11 25 

 L7 13 7 5 25 

  
  

منظور از پاسخ هاي موافق، پاسخ هايي است كه موافق با باورهاي رايج  دانشمندان و آموزشگران علوم درباره علم  3و  2در جدول 
رها مي باشند. پاسخ هاي خنثي، پاسخ هايي كه نظر شخص نه موافق و پاسخ هاي ناموافق، پاسخ هايي است كه در تضاد با اين باو

  و نه مخالف است. 
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  جنبه هاي علمي. درصد پاسخ هاي موافق و نا موافق در مولفه هاي مربوط به 1نمودار
  

ازپاسخ  ماهيت علمولفه  مي توان نتيجه گرفت كه ميزان پاسخ هاي موافق درم جنبه هاي علميبا نگاهي به نمودارهاي مر بوط به 
  عكس آن اتفاق مي افتد.  ارتباطات هاي ناموافق بيشتراست و اين در حالي است كه در مولفه 

  

  
  
  

  جنبه هاي فراشناختي. درصد پاسخ هاي موافق و نا موافق در مولفه هاي مربوط به 2نمودار
  

تعداد پاسخ هاي  يادگيري معنادار و شرايط يادگيريمولفه  هستند در هر دوفراشناختي دو نمودار باال كه مربوط به مولفه هاي 
موافق بيشتر از تعداد پاسخ هاي ناموافق است. اما نكته جالب در هر چهار نمودار تعداد پاسخ هاي خنثي است كه تقريبًا نظر يك 

  سوم دانشجويان است. 
  
  

تعداد پاسخ 
هاي موافق

46%

تعداد پاسخ 
هاي نا موافق

28%

تعداد پاسخ 
هاي خنثي

26%

ماهيت علم

تعداد پاسخ 
هاي موافق

27%

تعداد پاسخ 
هاي نا موافق

36%

تعداد پاسخ 
هاي خنثي

37%

ارتباطات

تعداد پاسخ 
هاي موافق

50%

تعداد پاسخ 
هاي نا موافق

11%

تعداد پاسخ 
هاي خنثي

39%

شرايط يادگيري

تعداد پاسخ 
هاي موافق

45%

تعداد پاسخ 
هاي نا موافق

22%

خ تعداد پاس
هاي خنثي

33%

يادگيري معنادار و عميق
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  نتايج -4
  

مي توان به نتايج جالبي در مورد باور و نگرش دانشجويان رشته  4و  3ل و داده هاي جدو 2و 1با توجه به تجزيه و تحليل نمودارها 
  آموزش فيزيك در مورد ماهيت علم و يادگيري دست يافت: 

باور حدود نيمي از دانشجويان با باور دانشمندان و آموزشگران علم مطابقت دارد. بنابراين به نظر مي رسد با توجه به حرفه ي  -1
  نتيجه نسبتاً مطلوبي مي باشد.  آينده اين دانشجويان،

به نظر مي رسد اكثر قريب به اتفاق دانشجويان به اين باور كه فيزيك به زندگي مرتبط است نرسيده اند، بر اين باورند كه فيزيك  -2
هداف برنامه و رياضي به هم مرتبط نيستند و نقش فناوري در گسترش و نوآوري در  فيزيك  باور ندارند. اين نتيجه با توجه به ا

  درسي و اين نكته كه اين دانشجويان آموزشگران آينده هستند، نگران كننده است.  
بيشتر  اين دانشجويان تالش دارند تا فيزيك را به زبان خود فرابگيرند و آن را دروني كنند اما در به كاربستن آن مشكل دارند  -3

ي دانند. ب نظر مي رسد مشكل در به كار بستن فيزيك در زندگي نمود و ارزشيابي را وسيله اي براي شناسايي ضعف هاي خود م
  ديگري از اين باور باشد كه علم به زندگي مرتبط نيست. 

هيچ يك از دانشجويان به نقش استعداد در رشته فيزيك اعتقاد ندارند. بيشتر از نيمي از آن ها بر اين باورند كه نيازمند تالش  -4
يق باعث مي شود كه با ذهني آماده سر كالس حاضر شوند و به دنبال منابع اطالعاتي جايگزين باشند. و استمرار است و درك عم

بيشتر از نيمي از دانشجويان به تعامل و همكاري  با ديگران براي گسترش علم خود اعتقاد ندارند كه نتيجه مطلوبي براي دانشجويان 
   رشته آموزش فيزيك نمي باشد.
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  چكيده
 ادگيريي -فرآيندهاي ياددهي در دانش آموز هاييادگيري تعيين براي اساسي و اصلي منبع كتاب آموزشي،

  ود.شفعال بودن محتواي كتب درسي، باعث باال رفتن فعاليت و انگيزه يادگيري در دانش آموزان مي است. آموزشگاهي
) به روش ويليام رومي 1396ل محتواي متن كتاب درسي زمين شناسي پايه يازدهم (چاپ در اين پژوهش به تحلي

 پرداخته شده است. نتايج بدست آمده در اين پژوهش بيانگر آن است كه ميزان فعال بودن متن اين كتاب، مناسب
ت فعال، مورد بررسي به صورباشد. اين مهم بيانگر آن است كه كتاب را دارا مي 1,5تا  0,4بوده و ضريب درگيري بين 
  هاي تبيين شده براي آموزش و يادگيري فعال، تدوين شده است.در راستاي اهداف و روش

عمال  كند وتدوين متن كتاب به صورت غير فعال، معلمان را در ياددهي و دانش آموزان را در يادگيري دچار مشكل مي
دهي ه محتوا به صورت فعال تدوين شود، فراگيران را در يادگردد، ولي در صورتي كمحتواي ايجاد شده بي ارزش مي

  سازد.يادگيري، فعال مي –
  
  

  كلمات كليدي
  تحليل محتوا، محتواي آموزشي، كتاب زمين شناسي، ضريب يادگيري، ويليام رومي
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  مقدمه
ر مورد توجه پژوهشگران و متخصصان ي اخينقد و بررسي محتواي كتاب هاي آموزشي از جمله موضوعاتي است كه در چندين دهه

هاي آموزشي، كه در اختيار جامعه دانش هاي كتابها و كاستيتواند تواناييتعليم و تربيت قرار گرفته است. توجه به اين موضوع مي
معلمان را در  هاي آموزشي كمك شاياني نمايد و بههاي درسي در تدوين بهتر كتابآموزي است را آشكار سازد و به طراحان برنامه

  .]5[هاي منابع آموزشي، ياري نمايد هاي اثر بخش، با شناخت و رفع كاستيارائه آموزش
ها را در محتواي كتاب درسي شناسايي و معرفي كرد توان به خصوصيات يك كتب درسي پي برد و ضعفاز طريق تحليل محتوا مي

ران از نوع متمركز است اغلب وقت كالس به كتاب درسي اختصاص پيدا از سوي ديگر، با توجه به اينكه نظام آموزشي در اي .]5[
شود، پس در كشور ما به لحاظ اهميت و جايگاه كتاب درسي ي آموخته هاي دانش آموزان براساس كتاب سنجيده ميكند و همهمي

  .]6[تحليل محتوا ضرورت پيدا مي كند 
ها، ها، مفاهيم، تعميمشده، اصطالحات، اطالعات، واقعيت، حقايق، اصول، روش منظور از محتواي درس، دانش سازمان يافته و اندوخته

اگر متن و محتواي آموزشي كتب درسي به صورت فعال تدوين نشده باشد،  .]5[ها و مسايل مربوط به همان ماده درسي است پديده
وفقيت معلم در ارائه فعال محتواي آموزشي با ابزارهاي آموزش فعال آموزشگاه و معلم در محيط آموزش محدود گرديده، ميزان م

يادگيري موثر، به منظور كسب تجربيات دست اول شخصي توسط مخاطبين بسيار سخت و ناكافي خواهد بود  -رويكرد ياددهي
]1[.  

  

 بيان مسئله

نين و اصول، روش ها، مفاهيم، منظور از محتوا عبارت است از دانش سازمان يافته و اندوخته شده، اصطالحات، اطالعات، واقعيات، قوا
ها و مسائل مربوط به يك ماده علمي است. محتوا آن چيزي است كه قرار است آموزش داده شود. محتوا شامل كليه ها، پديدهتعميم

مطالب، مفاهيم و اطالعات مربوط به يك درس مورد نظر است خواه به عنوان بخشي از متن يك كتاب باشد، خواه توضيحات، 
و ساير اجزاي آن درس. برنامه ريزان و مولفان كتب درسي ابتدا به دانش و محتوا، سپس به تدوين روش هاي آموزشي و  حواشي

  .]3[ارائه تجربيات يادگيري در متون درس مي پردازند 
را مشخص كند، محتواي يك كتاب درسي مي تواند بر انگيزه و شوق دانش آموز تاثير بگذارد و همچنين ميزان فعاليت دانش آموز 

 .]4[لذا طراحي محتواي كتاب درسي بايد به صورت واقع بينانه صورت گيرد تا مطالب آن متناسب با توانايي هاي يادگيرنده باشد 
از اين منظر و با توجه به آن چه در مقدمه در خصوص اهميت نقد و بررسي محتواي كتب درسي ذكر شده، افزون بر انتخاب محتوا، 

محتوا آموزشي كتب درسي از منظر نقشي كه در ارايه و تحقق اهداف روشي علوم تجربي ايفا مي كند، از اهميت چگونگي تدوين 
  .]5[خاصي برخوردار است، لذا تحليل و بررسي علمي چگونگي تدوين محتواي آموزشي اهميت مضاعف مي يابد 

  اهميت و ضرورت
هاي درسي با اهداف آموزشي و پرورشي گنجانده واي تعيين شده كتاببراي اطمينان حاصل كردن از متناسب و هماهنگ بودن محت

شده در اسناد باالدستي، بررسي و تحليل محتواي آن ضرورت دارد. اما، يافتن نسبت بين اهداف و محتوا به منظور بهبود محتواي 
پرسش پاسخ ميدهد كه چه چيزي بايد موجود را مي توان مهمترين دليل براي تحليل محتوا قلمداد كرد. انتخاب محتوا، به اين 

آموخته شود؟ و چگونگي تدوين محتوا، نشان مي دهد كه آن چيز، چگونه و با چه روشي بايد آموزش داده شود و چگونه و با چه 
  .]5[هدفي مي بايد آموخته شود؟ 

هاي درسي دقت بيشتري كنند  تحليل محتواي كتب درسي به مولفان آن كمك مي كند تا در هنگام تدوين محتواي آموزشي كتاب
تا ضمن يادگيري، زمينه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را نيز بيش از پيش فراهم آورند. از رو تحليل محتوا كمك مي كند تا 
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مفاهيم، اصول، نگرش ها، باورها و كليه ي اجزاي مطرح شده در قالب درسي هاي كتاب، مورد بررسي علمي قرار گيرد و با اهداف 
  .]7[ه درسي، مقايسه و ارزشيابي شود برنام

 اهداف

ژوهش، تحليل و بررسي متن كتاب زمين شناسي پايه يازدهم بر استفاده از روش ويليام رومي به منظور آگاهي از هدف از اين پ
ي ويليام ميزان ضريب درگيري يا به عبارت ديگر، به ميزان فعال بودن محتواي اين كتاب است. درباره هدف روش تحليل محتوا

توان گفت كه هدف آن بررسي اين موضوع است كه آيا كتاب و يا محتواي مورد نظر، دانش آموزان را به طور فعال با رومي مي
نمايد؟ به عبارت ديگر هدف اين است كه بسنجيم آيا كتاب به شيوه فعالي ارائه و تدوين و تنظيم شده است يا آموزش يادگيري مي

  خير؟

 روش تحقيق و بحث

اين پژوهش تحليل محتواي آموزشي كتب درسي، با استفاده از روش ويليام رومي مي باشد. روش ويليام رومي يك تحليل كمي 
  است كه به توصيف عيني و منظم محتواي آشكار مطالب درسي و آزمايشگاهي مي پردازد.

  مراحل اصلي تحليل محتوا به روش ويليام رومي عبارتند از:
) مي باشد كه در 1396ع آماري اين پژوهش، متن كتاب درس زمين شناسي پايه يازدهم متوسطه دوم (چاپ : جامتعيين هدف. 1

  آن ميزان تدوين فعال مولفه هاي متن كتاب، مورد پژوهش قرار گرفته است.
باشد، مي ) وسيع1396به علت اينكه جامعه آماري مورد پژوهش (متن كتاب زمين شناسي پايه يازدهم چاپ  نمونه گيري:. 2

صفحه يا صفحات  10بصورت تصادفي نمونه برداري شده است و مورد تحليل قرار گرفته شده است. براي اين كار، به طور تصادفي 
  نماييم.بيشتري از قسمت هاي گوناگون يك كتاب را انتخاب كرده و عالمت گذاري مي

هاي درسي ابتدا محتوا را به سه قسمت متن كتاب درسي، اب: ويليام رومي براي تحليل محتواي كترمز گذاري و مقوله بندي. 3
 25كند. در هر يك از صفحات انتخابي، هايي را تعريف ميكند . سپس براي هر قسمت مقولهتصاوير و سواالت تقسيم بندي مي

مالت شامل عناوين، شرح زير دهيم. اين ججمله يا بيشتر را مطالعه نموده و هر كدام را در يكي از مقوله هاي تعريف شده قرار مي
  باشد.هاي فصول نميتصوير يا تصاوير، پيشگفتار و مقدمه

كند. در اين پژوهش فقط قسمت اول (متن كتاب درسي) بررسي شده است كه براي اين قسمت، ويليام رومي ده مقوله تعريف مي
 ,a, b, c, d, e, fرد پژوهش در هر يك از مقوله هاي منظور از فعال بودن بررسي فراواني و درصد فراواني جمله هاي متن كتاب مو

g, h, I, j .و بررسي ضريب درگيري دانش آموزان با توجه محتويات متن فصل مي باشد  
گر از يك سوء بايستي متغيرهايي را كه با آن سر و كار دارد را به وضوح تعريف در مقوله بندي مهمترين اصل اين است كه تحليل

ها هايي كه اطالعات محتوا براساس آن در مقوله قرار مي گيرند را تعريف كند. به عبارت ديگر مقولهديگر بايد شاخصنمايد و از سوي 
  بايستي منعكس كننده هدف پژوهش باشند.

يد. طبقه نماها، ويليام رومي، مقوله را به سه طبقه تقسيم ميبندي مقوله: در طبقههاارزيابي عيني طبقه، هاطبقه بندي مقوله. 4
  فعال، طبقه غير فعال، طبقه مقوله هاي خنثي.

  تجزيه و تحليل متن
براي تحليل ميزان فعال بودن محتواي آموزشي مورد پژوهش كل صفحات آموزشي كتاب مورد بررسي به عنوان نمونه آماري پژوهش 

است. براي رسيدن به اين مهم، ابتدا، به براساس شمارش تعداد جمالت فعال و غير فعال تدوين شده در كتاب درسي، انتخاب شده 
آورده شده است. سپس در هر صفحه، تعداد جمالت  1صفحه بطور كامال تصادفي انتخاب شده و در جدول شماره  14طور تصادفي 

باال  ي دانش آموز با متن تدوين شده، تعيين شده است. همانطور كه درفعال و غير فعال شمارش شده، درصد يادگيري، يادگيرانه
  شوند.هاي فصول نمياشاره شد، اين جمالت شامل عناوين، شرح زير تصاوير و پيشگفتار و يا مقدمه
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  در اين روش تحليل، محتواي كيفي به داده هاي كمي تبديل مي شود. بدين منظور متن درس به ده مقوله تقسيم مي شود:

 مقوله هاي غيرفعال: 

ها تاكيد نمايد هايي كه روي اين مقولهباشد و كتابهاي علمي به معني واقعي نميعاليتدر طبقات غير فعال، دانش آموز مشغول ف
  هاي غير پژوهشي و غير فعال خواهند بود.كتاب

a (.بيان حقيقت: بيان ساده مفروضات و يا مشاهداتي كه به وسيله فرد ديگري غير از دانش آموز انجام پذيرفته است)  
b نظرات ارائه شده توسط نويسندگان كتاب درباره ارتباط بين مفروضات و موضوعات مختلف)(بيان نتايج يا اصول كلي : 

c شود.)(تعاريف: منظور جمالت يا جمله اي است كه براي توصيف و تشريح يك واژه يا اصطالح آورده مي  
 d له بوسيله مولف داده شده است.)ها بالفاص(سواالت پاسخ داده شده توسط مولف: سواالتي كه در متن مطرح شده و جواب آن  

 مقوله هاي فعال: 

هاي فعال، دانش آموز با فعاليت هاي علمي و به طور كلي با يادگيري و آموزش درگير است و چون مستلزم فعاليت فراگير در مقوله
  شود.هاي فعال گفته ميها مقولهدهند به آناست و يادگيري فعال را ارئه مي

 e ها فرضيه هاي داده شده را تجزيه و تحليل كند.)كند دانش آموز براي پاسخ به آنواالتي كه ايجاب مي(سواالت تحليلي: س  
 f (بيان نتايج فعاليت هاي انجام شده توسط دانش آموز)  

g  (انجام آزمايشات و فعاليت با حل مسايل)  
h  له به وسيله نويسنده كتاب در متن نيامده است.)(سواالتي كه به منظور جلب توجه دانش آموز ارائه شده و جواب آن بالفاص  

 های خنثی: مقوله

كند و بنابراين در ارزشيابي هاي درسي ايفا نميها و متنمقوله هايي هستند كه نقش مهمي در ارزشيابي و تحليل كمي كتاب
  صرف نظر شده است.  ها صرف نظر كرد؛ در اين پژوهش نيز بدين منظور از احتساب مقوله هاي خنثيتوان از آنمي

  به صورت خنثي در نظر گرفته مي شوند.  jو iمولفه هاي 
i  از دانش آموز خواسته شده است كه تصاوير و يا مراحل انجام يك آزمايش را مورد مالحظه قرار دهد و به طور كلي جمالتي كه :

  در هيچ كدام از مقوله هاي فوق نگنجد در اين مقوله جاي مي گيرد.
j 4[ت مربوط به معاني بيان كه بيشتر در حوزه هايي غير از علوم قرار مي گيرد : سواال[.  

  محاسبه ضريب درگيري دانش آموزان با متن:
  ) دانش آموز با متن تدوين شده در كتاب به شرح زير تعيين مي شود:Iدر روش ويليام رومي، شاخص و ضريب درگيري (

موزان با متن آموزش تدوين شده در كتاب درسي و ارايه مطالب آموزشي در كتاب باشد، ضريب درگيري دانش آ I= 0.4 -1.5اگر 
 درسي به صورت فعال تدوين شده است.

 باشد، ضريب درگير دانش آموز با محتواي آموزشي كتاب، كم و كتاب درسي به صورت غير فعال است. I<0.4اگر 

 نشي مي باشد و نمي توان در حوزه متون فعال قلمداد كرد.باشد نيز محتوا تدوين شده بيش از حد فرا دا I>1.5حال اگر 

جمله واحد متني مورد بررسي براساس تقسيمات و توضيحات ويليام رومي در گروه  56نشان مي دهد كه تعداد 1داده هاي جدول 
يليام رومي با تقسيم جمله در گروه فعال قرار گرفته اند. براساس فرمول تعيين ضريب درگيري در روش و 31غير فعال و تعداد 

است. بنابراين متن  0.7مقوله هاي فعال بر مقوله هاي غير فعال، ضريب درگيري متن كتاب درس زمين شناسي پايه يازدهم تقريبا 
  باشد.تدوين شده در اين كتاب به صورت فعال مي
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  پژوهش (شماره صفحات كتاب به صورت تصادفي انتخاب شده است): تعداد جمالت فعال و غير فعال كتاب درسي مورد 1جدول 
 

  جمالت غير فعال  جمالت فعال  شماره صفحه

10 2 6  

24 3 3  

30 3 2  

35 2 4  

45 3 5  

50 4 3  

73 3 2  

97 0 3  

99 2 0  

112 4 0  

117 0 3  

121 1 2  

130 0 0  

135 2 3  

137 2 4  

  40 31 مجموع
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  نتيجه
ددهي معلم و يادگيري دانش آموزان در بسياري از نظام هاي آموزشي رايج دنيا وابستگي بسيار شديدي نسبت به فعاليت هاي يا

يادگيري فعال، تدوين  -باشد. الزامات تحقق فرايند ياددهيكتب درسي دارد. امروزه در فرايند آموزشي، تاكيد بر فرايندهاي فعال مي
) زمين شناسي پايه يازدهم 1396ه تحليل محتواي كتاب آموزشي جديد التاليف (چاپ ك ]5[محتواي آموزشي به صورت فعال است 

براساس ميزان فعال بودن متن آموزشي (تكنيك تحليل محتوا ويليام رومي) نشان مي دهد كه ضريب درگيري دانش آموزان ،كه 
صورت فعال تدوين شده است. به نظر ويليام  بيان كننده ميزان تدوين فعال محتواي آموزشي كتاب درسي است، در مولفه متن، به

بيانگر آن است  0,4باشد. ضريب درگيري كمتر از  1,5تا  0,4رومي، يك كتاب درسي زماني فعال است كه ضريب درگيري آن بين 
گيري كه فقط به ارايه اطالعات علمي مي پردازد و از فراگيران مي خواهد كه در پي حفظ كردن مطالب علمي باشند. ضريب در

خواهد تا به نوعي تجزيه و باشد كه در مورد هر جمله، تصوير يا سوال آن، از دانش آموز مينمايانگر كتاب يا متني مي 1,5باالتر از 
  .]2[تحليل كنند 

 1براساس مطالب فوق، متن كتاب زمين شناسي مورد بررسي، كه بطور تصادفي بخشي از صفحات آن انتخاب و در جدول شماره 
(جمالت فعال/ جمالت غير  0,7جمله فعال داراي ضريب درگيري نزديك  31جمله غير فعال و  56شده است، با داشتن  آورده

  آموزان را به اندازه كافي به فعاليت وا دارد.فعال) مي باشد، كه توانسته دانش
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  مراجع

  
  .1378، مجله رشد، دفتر تكنولوژي وزارت آموزش و پرورش، تهران، "بيآموزش علوم تجر"اماني طهراني، محمود و همكاران،  ]  1[
، سازمان پژوهش و برنامه ريزي 3، جلد طرح مطالعاتي راهنمايي برنامه ريزي درسي جامع دوره متوسطهچوبينه، مهدي،  ]  2[

  .1381آموزشي، تهران، 
 .1382، انتشارات رشد، ، تهرانمباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعيدالور، علي،  ]  3[

استفاده از روش ويليام رومي در تحليل فصل زمين شناسي كتاب علوم "ساالري، عبدالكريم، ملكي، احمد، شعباني، صادق،  ]  4[
 .1395، سي و پنجمين گردهمايي ملي علوم زمين، تهران، "تجربي پنجم ابتدايي

، يزد، انتشارات هاي آموزشيردي براي تحليل محتواي كتابهاي كاربها و پژوهشدانشصاحب زاده، بهروز، كيخا، علي رضا،  ]  5[
 .1393تيك، 
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برنامه درسي آموزش رياضي دانشگاه فرهنگيان و تطبيق آنها با صالحيتهاي 
  حرفه اي معلمان رياضي

  صمد شعباني فر

  shabani.samad@yahoo.comمدرس مركز آموزش عالي شهيد بهشتي دانشگاه فرهنگيان تهران   

  چكيده

هدف اين پژوهش معرفي صالحيتهاي حرفه اي معلمان رياضي و بررسي جايگاه آنها در برنامه درسي جديد آموزش 
نظر گرفتن رياضي دانشگاه فرهنگيان مي باشد. در اين پژوهش سعي شده دروس برنامه درسي آموزش رياضي با در 

الگوي صالحيتهاي حرفه اي معلمان رياضي به منظور پيشنهادات كاربردي براي بهبود بخشيدن به برنامه درسي آموزش 
  رياضي و چارت جديد آن مورد نقد و بررسي قرار گيرد.     

ند برنامه درسي اين پژوهش از نوع پيمايش تطبيقي بوده و اطالعات مورد نياز براي پاسخگويي به پرسشها از طريق س
و پژوهشهاي موجود در مورد صالحيتهاي حرفه  95آموزش رياضي مصوب و ابالغي دانشگاه فرهنگيان در خرداد سال 

اي معلمان رياضي  مي باشد. از بررسي و تطبيق برنامه درسي  آموزش رياضي با صالحيتهاي حرفه اي معلمان رياضي 
در اين راستا انجام داده، مي توان گفت   [22-19]و  ]3-6[، مقاالت   ]2[و پژوهشهايي كه نگارنده  در تز دكتري خود

(بدفهمي ها در مباحث رياضي و بازنمايي هاي مباحث مختلف  PCK1كه عدم اختصاص دروسي به دو مولفه مهم 
رسي و سند برنامه درسي و اضافه كردن درس هندسه مدرسه اي به برنامه د يكي از مهمترين نقاط ضعف اين  رياضي)

همچنين پرداختن به پژوهش كيفي درسند برنامه درسي آموزش رياضي از نقاط قوت اين سند مي باشد. و همچنين 
كتاب درسي متوسطه، تكراري بودن بعضي از سرفصلها  در  20در اين تحقيق از اختصاص زمان كم به تحليل محتواي 

  ز بعنوان نقد پرداخته شده است.دروس مختلف و يا اختصاص بيش از نياز به بعضي از دروس ني

.كليد واژه ها:  صالحيتهاي حرفه اي معلمان رياضي ، برنامه درسي آموزش رياضي دانشگاه فرهنگيان، دانشجو معلمان 
  رياضي
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     مقدمه

  در اين قسمت  به  ضرورت و اهميت ، هدف و سوال تحقيق و همچنين به مباني نظري موضوع پرداخته شده است.

    و اهميت موضوع  ضرورت  1-1

در تغيير و تحوالت نظام آموزش و پروش  هر كشوري مولفه هاي مختلفي جهت تغيير وجود دارد كه اين مولفه ها متاثر از هم مي 
باشند. گر چه شايد تغييرات در آموزش و پرورش با تغييرات در برنامه درسي در آموزش و پرورش باشد ولي آنچه كه در رسيدن به 

يرات در آموزش وپرورش كمك خواهد كرد معلمان و آموزش آنها خواهد بود. البته اسناد و انجمنهاي مختلفي نيز بر اين اهداف تغي
نيز يكي از زير ساختها مهم و كارساز را در اين زمينه  1990امر تاكيد دارند. در كنفرانس جهاني آموزش و پرورش يونسكو در سال 

و همچنين روزوماريا توري مشاور ارشد  آموزش و پرورش يونيسف   ]9[به نقل از .كرده است  معلم و بهسازي تربيت معلم قلمداد
نيز در كتاب خود اصالح و كيفيت آموزش را در گرو صالحيتهاي حرفه اي معلمان دانسته و ضرورت تغيير برنامه يادگيري دانشجو 

  .     ]9[به نقل از.نابع و وسايل را تا كيد كرده استمعلمان و معلمان را از نظر هدف ، محتوا، رويكردها، روش ها ، م

همانظوريكه مطلع هستيم در سالهاي اخير نظام آموزشي ما نيز مثل ساير كشورها شايد دير ولي تغيير تحول بنيادين خود را با   
گاه فرهنگيان نيز تخييرات محسوس در سيستم نطام آموزش و كتب درسي در آموزش و پرورش شروع كرده است. و البته دانش

جهت آموزش معلمان و تربيت دانشجو معلمان در اين راستا بعنوان يكي از مولفه هاي سند تحول بنيادين شكل گرفته و مورد توجه 
قرار گرفته است. با توجه به اين امر اگر ما نيز بپذيريم كه آموزش معلمان و دانشجو معلمان يكي از مولفه هاي مهم در سند تحول 

ين است بايد اين را نيز پذيرفت كه برنامه درسي دانشجو معلمان و صالحيتهاي حرفه اي معلمان رياضي در اين راستا نيز يكي بنياد
از مولفه ها مهم و قابل توجه براي اين تغيير خواهد بود. خيلي از محققين تربيت دبير قبل از تشكيل دانشگاه فرهنگيان بدليل 

مورد تغييرات برمامه درسي دانشجو معلمان و نقاط ضعف و قوت آن و عوامل موثر برا تحقيقاتي قدمت صد ساله تربيت معلم در 
 شناسيركادر  ارتاثيرگذ ملاعو شناساييبه  90انجام داده بودند در اين ميان در رشته آموزش رياضي  ريحاني و صالح پور در سال 

ماليي نژاد وذكاوتي نيز در     .]1[ پرداخته اند يكديگر با ملاعو ينا طتباار چگونگيو  انيرا ياضير يبيرد پيوسته   سيدر برنامه
 پرداخته اند  انيرو ا يمالز ،نسهافر ،پنژا ن،نگلستاا يهاركشودر  معلم تربيت سيدر برنامه منظابه  تطبيقي سيربردر   1386سال

حرفه  يكي از مولفه هاي صالحيتهاي PCKرياضي . خود نگارنده نيز در تز دكتري خود به دانش پداگوژيكي محتوا ي آموزش   ]9[
       .]2[اي معلمان رياضي پرداخته است
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                                                                                                 اهداف و سوال تحقيق 1-2
ش رياضي دانشگاه فرهنگيان در اين تحقيق ابتدا به صالحيتهاي جهت نقد و بررسي و ارايه پيشهاداتي بر برنامه درسي جديد آموز

حرفه اي معلمان رياضي از منظر محققين و دانشمندان مختلفي پرداخته شده و بعد از آن دروس برنامه درسي آموزش رياضي با 
  .صالحيتهاي حرفه اي معلمان رياضي تطبيق داده شده است

  سوال تحقيق

 ؟ ي مطابق با صالحيتهاي حرفه اي معلمان رياضي مي باشدآيا برنامه درسي آموزش رياض

  نقاط قوت و ضعف برنامه درسي آموزش رياضي چيست؟  
  مباني نظري تحقيق    1-3

همانطوريكه ميدانيم تربيت معلم در دنيا قدمت چندين صد ساله را دارد در كشور ما نيز قدمتي صد ساله داشته است . در اين  
حوه تربيت معلم و صالحيتهاي حرفه اي بحثهاي مختلفي مطرح شده است و محققين زيادي در اين زمينه مدت زمان هميشه در ن

  2شولمنتحقيق كردند ولي تحقيقات آنكه درزمينه صالحيتهاي حرفه اي معلمان  بيش از سايرين مورد توجه قرار گرفته ، تحقيقات 
) براي اولين بار دانش دبيري را متمايز از ديگر متخصصين 1986سال ( شولمن دربود.     [18‐17]در مقاله  1987و   1986سال 

آموزش رياضي مطرح كرد و درست يك سال بعد دانش آموزش محتوا را بعنوان بعد جديدي از دانش معلمي مطرح كرده و با تكيه 
آموزش محتوا تاثير دارد ولي نمي بر همين موضوع تحقيقات زيادي انجام داد و نشان داد كه فهميدن بيشتر يك موضوع گرچه در 

 8. شولمن در نهايت بعد از تحقيقات خود صالحيتهاي حرفه اي معلمان را در صفحه  تواند نشانگر آموزش خوب آن موضوع باشد
    خود به صورت زير بيان كرده است:  [18]

 دانش موضوعي

 دانش پداگوژي محتوا

 دانش برنامه درسي ، مواد و برنامه

 پرورش، اطالعات سازمانی و مديريت کالسیو  دانش آموزش

 دانش در مورد دانش آموزان و ويژگيهای آنها
 آگاهی از محيطهای آموزشی و شرايط آنها 

  اهداف آموزشی، اهداف ، ارزشها و دانش فلسفی و تاريخی اهداف و ارزشها
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اتي انجام دادند. يكي از اين افراد محققين زيادي تحقيق PCKدر ادامه تحقيقات شولمن در دانش پداگوژيكي محتوا
 دانش پداگوژيكي محتواي مورد نياز معلمان رياضي را به صورت زير مشخص كرد:                             ]16[در  17و اليور 16پارك

  
 بدفهمي هاي دانش آموزان در مباحث مختلف رياضي

 بازنمايي هاي چند گانه از مباحث مختلف رياضي

  راتژيهاي مختلف جهت آموزش مباحث مختلف رياضيروشها و است
  سنجش و اندازه گيري رياضي

  برنامه درسي در آموزش رياضي   
خود  دانش پداگوژيكي محتواي مورد نياز براي معلمان رياضي را به صورت    ]10[محققي ديگر نيز در مقاله  3كواريك

  زير مشخص كرده است   

  محتوا از نظر كوريك يكيژگوادپ نشداه  )  مولفه هاي تشكيل دهند1جدول (  

  
   نشدا

  
  يكيژگواپد

   
  امحتو

  
  بازنمايي هاي 

  رياضي

  گرافيك نمايشها
  تابلو

  فورمول
  مثالهاي واقعي از زندگي مثالها

  مسا له ها
  بازنماييهاي چندگانه بازنمايي هاي چندگانه

 دانش
  دانش آموزان 

 دانش اوليه دانش آموزان
  

  يشينه رياضي دانش آموزانپ
  بدفهمي دانش آموزان

  اتصال موضوعي بين دانش اوليه و دانش جديد
  زموآنشدا ستدرنا راتتصوو  تالاسوبينيپيش

  طراحي سوال جهت معني دار كردن مباحث رياضي ارزشيابي معني دار
  ارزيابي كردن به كمك آزمون مكتوب

  ي كالسي دانش آموزانتجزيه و تحليل بحثها
  ارزيابي  تكاليف و پروژه

 NCTM(4(انجمن ملي معلمين رياضي   2000از زمانيكه تكنولوژي و فن آوري در هر جنبه اي از زندگي ما وارد شده و در سال 
را يك نياز ضروري برآموزش رياضيات و برنامه هاي آموزش رياضي با استفاده از فن آوري هاي نوين آموزشي در كشورهاي مختلف 

نگارنده  نيز معلمان رياضي بر الزام وجود فن آوري در سند برنامه درسي ]6[] .در مقاله 13دانسته و  بر اهميت آن تاكيد كردند [
تاكيد داشتند. خيلي از محققين در اين راستا تحقيقاتي با الهام از تحقيقات شولمن  انجام دادند و مثل شولمن به اين نتيجه 

شناخت و آگاهي بهتر از نرم افزارهاي رياضي و يا فن آوري هاي آموزشي نيز نمي تواند بيانگر آموزشِ خوب محتواي يك دكه رسيدن
موضوع درسي توسط فن آوري هاي نوين آموزشي باشد. اين موضوع باعث شد دانشمندان و خيلي از محققين صالحيتهاي حرفهاي 

  ه و مولفه فن آوري را نيز به اين صالحيتها اضافه كنند.معلمان رياضي را مورد بازبيني قرار داد
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 8و كوهلر 7، ميشلر]14[در مقاله 2005سال  6، نيس ]15[درمقاله 1999سال 5از محققيني كه به اين موضوع پرداختند پيرسون
بعد  ]12[ه خودشون بودند . ميشلر و كوهلر در مقال ]9[مقاله  2008و دوستانش سال  9و اك كوچ ]11‐12[در مقاله 2006سال 

  از در نظر گرفتن مولفه فن آوري صالحيتهاي حرفه اي معلمان را به صورت زير مشخص كردند.

.  
  دانش آموزش تكنولوژيكي محتوا و اجزاي تشكيل دهنده آن 1شكل 

اي معلمان  با تكيه بر تحقيق شولمن ، ميشلر و كوهلر صالحيتهاي حرفه [9]در مقاله  2008اك كوچ و دوستانش نيز سال 
رياضي را به صورت زير مطرح كرده اند.

  
  اجزاي تشكيل دهنده دانش آموزش تكنولوژيكي محتوا و محتويات آنها  2شكل 
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  نوع تحقيق  - 2
اين تحقيق  كيفي  و از نوع پيمايش تطبيقي مي باشد. مطالعه تطبيقي كاربرد روشي است كه به مدد آن مي كوشيم تا 

دو يا چند مورد را بررسي و در كنار هم بشناسيم. به عبارت ديگر براي بررسي به منظور دريافت اختالفات و تشابهات 
سند برنامه درسي آموزش رياضي مصوب و وجود شباهت يا اختالف دو پديده مي باشد. در اين تحقيق نيز سعي شده 

ياضي ذكر شده در تحقيقات  تطبيق با  صالحيتهاي حرفه اي معلمان ر 95ابالغي دانشگاه فرهنگيان در خرداد سال 
  داده شده ، تفاوت، شباهتها را بررسي كرده و اطالعات مورد نياز جهت پاسخگويي به پرسشها استخراج شود.

  
  يافته ها و تفسير آنها  -3

آن جهت  در اين فصل سعي شده ابتدا برنامه درسي آموزش رياضي ارئه شده و چارچوب كلي اين برنامه استخراج شود و بعد از
پرداختن به نقاط ضعف و قوت برنامه درسي، چارچوب برنامه درسي با چارچوب صالحيتهاي حرفه اي معلمان تطبيق ، مقايسه و 

  تجزيه تحليل شده است.
   ياضيرشته آموزش ر وستهيپ يدوره كارشناس يدرس يحدها) وا2جدول( 

  تعداد واحد  نوع درس
  واحد 8  يورو فنا قاتيمصوب وزارت علوم، تحق  عمومي

  واحد 16    يمعارف اسالم
  واحد 3  ويژه دانشگاه فرهنگيان

  واحد 19 تعليم و تربيت اسالمي
  واحد 18  تربيتي

  واحد 80  تخصصي 
  واحد 6  انتخابي 

  اضافه بر سقف واحد  اختياري 
  واحد 150  جمع

  
ليل عدم ارتباط مستقيم با آموزش رياضي پرداخته در اين تحقيق به دروس قسمت عمومي بدليل عدم تخصص نگارنده و همچنين بد

واحد باقي مانده مورد اشاره اين تحقيق در جدول  123واحد مي باشد. 150واحد باقي مانده از 123نشده بلكه دروس مورد بحث  
 5سند به  7و  6،  5،   4فوق به چهار مولفه تربيتي اسالمي ، تربيتي ، تخصصي و انتخابي تقسيم شده و بعد ازآن در جدولهاي 

مولفه تربيتي اسالمي ،تربيتي، تخصصي ، موضوعي تربيتي و تخصصي انتخابي تقسيم شده و دروس نسبت به پنج مولفه پخش شده 
  است . دروس بر اساس تقسيم بندي سند در جدولهاي زير آمده است.
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  ) دروس تربيتي اسالمي در سند برنامه درسي4جدول (

  
  دروس 

  
  تربيتي 

  
  اسالمي

)PK(١٠  

  ) تيتربي (ع) (باتوجه به مراحل و ساحتها تيو اهل ب امبريپ يتيترب رهيس
  (ع))  تي(ص) و اهل ب امبريپ اتياسالم (براساس قرآن و روا يتيترب نظام

  در ج.ا.ا  تيفلسفه  ترب  
  در ج.ا.ا    يو عموم يرسم تيفلسفه  ترب 
    .ااو سازمان آموزش و پرورش در ج. نياسناد، قوان 
  ) ياسالم فيبر حقوق و تكال ديمعلم (با تاك ياخالق حرفها 
  رانيدر اسالم و ا يتيو عمل ترب شهياند خيتار 

  اسالم دگاهيمعلم از د ينقش اجتماع

واحد2  

واحد3  
واحد3  
واحد2  
واحد2  
واحد3  
واحد2  
واحد2  

  ) دروس تربيتي در سند برنامه درسي5جدول (
  

   
  
  
  

دروس 
  تربيتي

PK)(  

                      يتيترب يناسروانش

  يتيترب يجامعه شناس  
 و آموزش  يريادگي يها هينظر

  سيتدر ياصول و روشها
 و مشاوره  ييراهنما ياصول و روشها

    يريادگياز  يابيارزش

 كاربرد هنر در آموزش   

   تيكاربرد زبان در ترب

   يآموزشگاه تيريمد

  يليتحص يدوره ها بر ديبا تاك يقيآموزش و پرورش تطب

واحد2  
واحد2  
واحد2  
واحد2  
واحد2  
واحد2  
واحد1  
واحد1  
واحد2  
واحد2  

مي بينيم دروس تربيتي اسالمي و تربيتي دروسي هستند كه براي تمامي رشته هاي موجود  5و 4همانطوريكه در جدول 
حرفه اي معلمان مورد نظر مولفه از هفت مولفه صالحيتهاي  5در دانشگاه فرهنگيان تنظيم شده  و مي توان گفت 

شولمن را پوشش داده و شايد هم بيشتر از حد انتظار بوده است . اما اگر مولفه اي مطرح شده محقيقين و دانشمندان 
 5آموزش  رياضي براي تربيتي اين رشته را در نظر بگيريم براي دروس تربيتي نقد وارد است. چرا كه اكثر محققين بر 

ازنمايي ها ، اصول روش تدريس، سنجش و اندازه گيري و دانش برنامه درسي)      تا كيد كرده مولفه ( بدفهمي ها ، ب
مولفه فقط دو درس ارزشيابي از يادگيري و اصول و روش تدريس  5اند ولي در دروس تربيتي دانشگاه فرهنگيان براي اين 

اين باشد كه مولفه هاي مطرح شده جزء مولفه مشاهده مي شود. شايد جواب طراحان برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان بر 
هاي دانش پداگوژي محتوا باشد. در جواب به اين طراحان ميشه گفت كه اين مولفه ها با ديد كلي در رشته ها مد نظر 
است . بعنوان مثال اينكه بدفهمي چيست؟ و يا انواع و داليل بدفهمي چيست؟ و يا چه نقشي در آموزش دارند؟ اصول و 

  ي تحليل محتوا چيست؟روشها
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  تربيتي سند برنامه درسي –) دروس موضوعي 6جدول (
  

  
  
  
  

  دروس 
   

  موضوعي 
  

  تربيتي
  

PCK)(  

 ياضيدر آموزش ر يفلسفه معلم
 ياضيدر آموزش ر يدرس يزيبرنامه ر  

 ياضيدر آموزش ر سيتدر يراهبرد ها
 ياضيدر آموزش ر يآموزش يطراح
 ياضيدر آموزش ر يريادگيواحد  يطراح

 ياضيدر آموزش ر يو آزمون ساز يليتحص يآزمونها
 يكتاب درس يمحتوا ليتحل

 1ي اضياطالعات و ارتباطات درآموزش ر يفناور
 2ي اضياطالعات و ارتباطات در  آموزش ر يفناور
 3ي اضياطالعات و ارتباطات در  آموزش ر يفناور
 ياضيدر آموزش ر يخاص  حرفها يها تجربه

 ييپژوهش روا:  1 يا پژوهش و توسعه حرفه

 : اقدام پژوهي 2 يا پژوهش و توسعه حرفه

 : درس پژوهي 3 يا پژوهش و توسعه حرفه

 1كارورزي 
 2كارورزي 
 3كارورزي 
 4كارورزي 

 كارنماي معلمي

  

واحد1  
واحد2  
واحد1  
واحد1  
واحد1  
واحد2  
واحد2  
واحد1  
واحد1  
واحد1  

واحد1  

واحد1  

واحد1  

واحد1  

واحد2  
واحد2  
واحد2  
واحد2  
واحد2  

بعد قابل بررسي مي باشد اين ابعاد را مي توان  4موضوعي نگاه كنيم اين دروس در  PCKاگر به دروس تشكيل دهنده 
، پژوهش كيفي و مهارت  TPCK(11(،  داش فن آوري آموزش شامل   )PCK(  دانش پداگوژي محتواي رياضيدر 

تهاي حرفه اي معلمان رياضي جدول دروس موضوعي تربيتي آموزي دسته بندي كرد. با در نظر گرفتن اين ابعاد و صالحي
سند برنامه درسي با مولفه هاي مورد نظر محققين مجدد طراحي و در جدول زير آورده  (PCK)را جهت تطبيق دروس 

  شده است.  
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  تربيتي سند درسي طبق صالحيتهاي حرفه اي معلمان رياضي –)  دروس موضوعي 7جدول (
  

صالحيتهاي 
  ه ايحرف

 واحد  دروس موجود در سند برنامه درسي آموزش رياضي  مولفه

      
  
 

PCK  
  
  

بدفهمي هاي دانش آموزان در 
  مباحث مختلف رياضي

واحد 0  درسي موجود نيست  

بازنما يي هاي چندگانه از 
  مباحث مختلف رياضي

 
  درسي موجود نيست

واحد0  

اصول روش و استراتژيهاي 
تدريس جهت مباحث مختلف 

  اضيري

 ياضيدر آموزش ر سيتدر يراهبرد ها
 *مقدمه بر هندسه مدرسه اي 

  

واحد1  
واحد2  

سنجش و اندازه گيري مباحث 
  مختلف رياضي

 ياضيدر آموزش ر يو آزمون ساز يليتحص يآزمونها
  

 
واحد2  

برنامه ريزي درسي در آموزش  
  رياضي

 ياضيدر آموزش ر يدرس يزيبرنامه ر  
 يكتاب درس يمحتوا ليتحل

 ياضيدر آموزش ر يآموزش يطراح
  ياضيدر آموزش ر يريادگيواحد  يطراح

واحد2  

واحد2  

واحد1  

واحد1  
   

TPCK 
 
 

   
TPK12TCK , 13TK ,١۴  

 1ي اضياطالعات و ارتباطات در  آموزش ر يفناور
 2ي اضياطالعات و ارتباطات درآموزش ر يفناور
 3ي اضياطالعات و ارتباطات در  آموزش ر يفناور
  كاميوتر و برنامه سازي* مباني

واحد1  

واحد1  

واحد2  

واحد2  
 ييپژوهش روا:  1 يا پژوهش و توسعه حرفه  پژوهش كيفي  پژوهش 

 : اقدام پژوهي 2 يا پژوهش و توسعه حرفه

 س پژوهی: در 3 يا پژوهش و توسعه حرفه

  كارنماي معلمي

واحد1  
واحد1  
واحد1  
واحد2  

  
  مهارتي

  
  مهارتي  

 1كارورزي 
 2كارورزي 
 3كارورزي 
  4كارورزي 

واحد2  
واحد2  

واحد2  

واحد2  

 ياضيدر آموزش ر يا خاص  حرفه يها تجربه    
 ياضيدر آموزش ر يفلسفه معلم

  

واحد1  
واحد1  

  .توضيح: مقدمه اي بر هندسه مدرسه اي و مباني كامپيووتر و برنامه سازي از دروس موضوعي به اين جدول اضافه شده است*
، بدفهمي هاي دانش آموزان در مباحث مختلف رياضي  PCKمشخص است به دو مولفه مهم  همانطوريكه در جدول هم

و بازنمايي هاي چندگانه از مباحث مختلف رياضي هيچ واحد درسي اختصاص داده نشده است . با توجه به اينكه نگارنده 
ران شاغل در متوسطه و هم بين در اين مورد با جامعه آماري دبي22-19]و  ]3-6[، مقاالت   ]2[در تز دكتري خود 
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دانشجو معلمان رياضي نشان داده است كه مشكالت زيادي وجود داشته و از طرفي در همين مقاالت و كارگاههاي 
مختلف دبيران رياضي به كمبود و يا عدم اطالع از اين دو مولفه علي الخصوص بدفهمي هاي دانش آموزان درمباحث 

ين مباحثي در برنامه درسي دانشجو معلمان و هم  در دوره هاي ضمن خدمت تاكيد رياضي اقرار كرده و به وجود چن
كرده اند. لذا با توجه به نبود اين موضاعات در دروس تربيتي و هم در اين قسمت مي توان گفت نبود اين دو مولفه 

  بزگترين ضعف اين برنامه درسي است. 
رس ، زمان و واحد كافي به دو مولفه ديگر و علي الخصوص اضافه اختصاص د PCK در كنار نبود درسي بر دو مولفه اول

شدن بجا و شايسته درس مقدمه اي بر هندسه مدرسه اي و همچنين توجه بيشتر سند برنامه درسي به مولفه برنامه 
دي بر زمان ريزي در آموزش رياضي از نقاط قوت و قابل تو جه اين سند مي باشد. اما باز هم در كنار اين نقطه قوت ، نق

كتاب  20اختصاصي به درس تحليل محتوا  وارد است . چرا كه با توجه به اينكه دوره متوسطه اول و دوم نزديك به 
  واحد تحليل محتوا آنهم با سرفصلهاي اصول و روش تحليل محتوا بسيار اندك بوده است.2درسي داشته ، اختصاص 

ه پژوهش كيفي و مهارت آموزي را نيز به عنوان نقطه قوت اين البته در جدول فوق همانطوريكه مشخص است توجه ب
سند مي توان مشخص كرد. اما در كنار اين قوت، اختصاص زمان بيشتر به اين دروس در برنامه درسي را نيز مي توان 

موزش در آ يا خاص  حرفه يها تجربهساعت). و در نهايت دو تا درس  48بعنوان نقد وارد دانست( هر واحد كارگاهي 
با توجه به اينكه در درو س تربيتي اسالمي به فلسفه معلمي پرداخته شده و  ياضيدر آموزش ر يفلسفه معلمو  ياضير

از طرفي در سرفصل اصول و روش تدريس به تجربه ها و نمونه تدريسهاي معلمي جاي داده شده و همچنين در كارورزي 
واهند كرد. لذا با توجه به اين شرايط و عدم اختصاص درس در دو مولفه ها دانشجويان اين تجربه ها را به عينه مشاهده خ

  به وجود اين دو تا درس نيز نقد وارد است..  PCK اول
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  ) دروس موضوعي سند برنامه درسي8جدول (
  

  
  
  
  
  
  
  

  دروس موضوعي
  
CK١۵ 

 1رياضي عمومي 
 2رياضي عمومي   

 ي علوم رياضيياتمبان

 معادالت ديفرانسيل

  يو جبر خط سهايماتر يمبان
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ي مي باشد. البته اگراز اين واحد تخصصي موضوع 59همانطوريكه در ستون واحدهاي جدول فوق آشكار است شامل 
فيزيك پايه ) و TK(،  مباني كاميوتر و برنامه سازي در حيطه  )PCKمقدمه اي بر هندسه مدرسه اي در حيطه (دروس ، 

واحد موضوعي مي  52موضوعي غير مرتبط را از اين دروس كم كنيم  در واقع مي توان گفت سند برنامه درسي شامل
ن موضوعي در نشستهاي تخصصي بر اين قسمت واردمي كنند، همين كم شدن واحدهاي باشد. نقدي كه اكثر همكارا

درسي نسبت به سند برنامه درسي دبيري رياضي مي باشد. اما سوالي كه شايد اين جا مطرح باشد اين است كه من 
در جواب خواهم  تربيتي چقدر با اين نقد همكاران موافق و يا مخالف هستم؟ –نگارنده بعنوان يك متخصص موضوعي 

گفت كه من با اين همكاران نه موافقم و نه مخالف، اما از اين منظر كه اين دروس تمامي سرفصلهاي موجود در سند 
برنامه درسي جديد رياضي در آموزش و پرورش را پوشش داده و وجود ارتباط تنگاتنگ موضوعي مورد نياز براي آموزش 

ز سند برنامه درسي آموزش رياضي مي دانم. اما قطعا اين تعداد دروس براي سرفصلهاي سند را نقطه قوت اين قسمت ا
ادامه تحصيل دانشجو معلمان در ساير گرايشهاي رياضي ناكافي بوده و بعنوان نقد ميشه وارد دانست. البته نقد ديگري 

  كه از ديد بنده وارد است نبود دروسي مثل تاريخ رياضي و فلسفه رياضي مي باشد.

  يج و پيشنهادات نتا  -4

در اين قسمت با در نظر گرفتن نقاط ضعف و نقدهايي كه وارد شده ،  سعي شده  با ياد آوري مجدد نقاط ضعف و 
  نقدها پشنهادهايي جهت رفع اين نقاط ضعف و نقدهاي وارد شده ارائه شود.

اص دروسي به مولفه هاي بدفهمي همانطوريكه اشاره شد يكي از مهمترين نقاط ضعف و نقد اين برنامه درسي عدم اختص
 20بود. و ضعف ديگري كه وارد شد عدم اختصاص زمان كافي جهت تحليل محتوا ي  PCK , PKها و بازنمايي ها در 

كتاب درسي در متوسطه اول و متوسطه دوم بود. و نقدهايي نيز بر نياز نبودن دو درس فلسفه معلمي و تجربه هاي خاص 
سرفصل اين دو درس با ساير دروس و يا اينكه اختصاص زمان بيشتر به طراحي آموزشي ،  معلمي بدليل تكراري بودن

طراحي واحد يادگيري ، روايي پژوهي ، اقدام پژوهي و درس پژوهي وارد شد. و از طرفي اضافه شدن درس مقدمه اي بر 
ه به سرفصلهاي موجود سند برنامه هندسه اي مدرسه اي با توجه به ضرورت آن بعنوان نقطه قوت اشاره كرديم.  با توج
 سيتدر يراهبرد هابا درس   PKدرسي شبيه و يا تكراي بودن سرفصلهاي دو درس اصول و رو ش تدريس از دروس 

 يآزمونها و PKو همچنين شبيه اين موضوع در دو درس ارزشيابي از يادگيري در حيطه  PCKي در اضيدر آموزش ر
  را نيز مي توان بعنوان نقد اشاره كرد.  PCKي حيطه اضيدر آموزش ر يو آزمون ساز يليتحص

راهبرد با درس   PKاصول و رو ش تدريس از دروس با توجه به ضعف و نقدهاي وارد شده يشنهاد مي شود دو درس (
، دو درس ( طراحي آموزشي در آموزش رياضي با طراحي واحد يادگيري در  PCK)ي در اضيدر آموزش ر سيتدر يها

ضي) و سه درس (روايي پژوهي و اقدام پژوهي و درس پژوهي) را با هم تلفيق و دروس جديدي با نامهاي آموزش ريا
آموزش رياضي با سرفصلهاي (تحليل محتوا  ، بد فهمي ها ، بازنمايي ها و روش تدريس ) ، آموزش آمار و احتمال با 

) ، طراحي با سرفصلهاي (طرح درس روزانه، طرح  سرفصلهاي (تحليل محتوا  ، بد فهمي ها ، بازنمايي ها و روش تدريس
درس ساالنه ، طراحي آموزشي و طراحي واحد يادگيري) و پژوهش كيفي با سرفصلهاي (روايي پژوهي ، اقدام پژوهي و 
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 يليتحص يآزمونها و PKو همچنين پيشنهاد مي شود دو درس ارزشيابي از يادگيري در حيطه درس پژوهي) ايجاد شود. 
با هم تلفيق و درس سنجش و اندازه گيري در آموزش رياضي با  PCKي حيطه اضيدر آموزش ر يسازو آزمون 

سرفصلهاي ( اصول سنجش و اندازه گيري ، روشهاي سنجش و اندازه گيري در آموزش رياضي، آزمون سازي در آمار و 
پيشنهاد مي شود نام درس مقدمه اي احتمال ، آزمون سازي در هندسه و آزمون سازي در رياضي) ايجاد شود. و نهايتا 

بر هندسه مدرسه اي به آموزش هندسه با سرفصلهاي ( تحليل محتوا ، بدفهمي ها ، بازنمايي ها ، روش تدريس و دست 
  سازه هاي هندسه و نقش آن در آموزش هندسه ) تغير داده شده شود.
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ها در انگيزش پيشرفت: يك مطالعه در آموزش سازهنقش دست
  شناسي پايه دهمزيست

  
 ٥3 مهرداد مقصودی، 2 سعيد کيانی، 1اعظم غالمي 
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 maghsodimehrdad@yahoo.comست شناسي، دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش زي 3

  

  چكيده
هاي آموزشي هستيم. هايي در فلسفه، محتوا و روشهمگام با پيشرفت و توسعه علوم و فناوري شاهد دگرگوني

گرايي رويكردهاي سنتي و تصور انتقال دانش توسط معلم به مخاطبان، جاي خود را به رويكردهاي نويني نظير ساختن
گذاري در ايجاد يادگيري معنادار توسط خود يادگيرنده) داده است. به همين دليل بهترين سرمايه(ساختن دانش و 

باشد. ها ميسازهها استفاده از دستهاي نوين آموزشي است كه يكي از اين شيوهوپرورش توجه بيشتر به شيوهآموزش
 را در شرفتيپزشيانگ مناسب، هايشيوه لاعما با توانندمي معلمان و انيمرب ،يتيترب از طرفي ديگر درزمينه

دريس به تلذا در اين پژوهش به بررسي مقايسه ميزان تأثيرگذاري روش . دهند رشد را آن و ييشناسا آموزاندانش
شده است. شيوه شناسي پايه دهم پرداختهه روش سنتي در زيستبپيشرفت نسبت ها بر انگيزهسازهكمك دست

آموزان پسر پايه دهم باشد. جامعه آماري كليه دانشگروهي سولومون مي 4شي به روش طرح تحقيق از نوع شبه آزماي
نفر هستند و به روش  103ونه آماري شامل چهار گروه است كه مجموعاً است. نم 1395-1396فريدن در سال تحصيلي 

هاي آزمايش تدريس در گروهاست.  ها به گروه آزمايش و گواه كامًال تصادفينآاي صورت گرفته و اختصاص خوشه
هاي گواه تدريس به روش سنتي بوده است. نتايج حاصل از تحليل ها است و در گروهسازههمراه با استفاده از دست

دهنده مؤثر بودن استفاده دهد؛ كه نشانهاي گواه و آزمايش نشان ميداري رابين گروهتفاوت معني %5آماري در سطح 
  پيشرفت در مبحث از ياخته تا گياه نسبت به روش سنتي است.يزشها روي انگسازهاز دست

  شناسيپيشرفت، زيستسازه، انگيزشكلمات كليدي: دست
  
  

 
 

 مقدمه
آموزشي است؛ و تدريسي مؤثر آموزان همراه با وسايل كمكهاي دانشهاي تدريس بر پايه مشاركت گروهي، فعاليتامروزه روش

توجهي حاصل وسيله تدريس مؤثر يادگيري قابلآموزان نقش اساسي ايفا كند چراكه بهدر دانش خواهد بود كه در ايجاد انگيزش
                                                            

  نام و نام خانوادگی نويسنده مسئول ٥
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آموزان براي يادگيري بيشتر، انگيزه قوي به دست خواهند آورد (فرخي مندي حاصل از چنين يادگيري دانشخواهد شد؛ و از رضايت
آموزان، رط يادگيري است. يكي از ابعاد انگيزش در دانشترين ش). انگيزش متغير كليدي در حيطه آموزش است و مهم1388

شود (دسي و گردد كه به يادگيري و پيشرفت منجر ميتحصيلي در مدرسه به رفتارهايي اطالق ميتحصيلي است. انگيزشانگيزش
ناسي)، چالش بزرگي شآموزان در كالس درس علوم تجربي (فيزيك، شيمي و زيستداشتن دانش). انگيزش و فعال نگه2002 6ريان

ي طوركلي مطالعه درزمينه). به71998اي و باتجربه را نيز به خود مشغول كرده است (لونتااست كه حتي ذهن معلمان حرفه
پيشرفت در پيشرفت از جهات مختلف حائز اهميت است. برخي از روانشناسان معتقدند كه مطالعه متغيرهايي چون انگيزشانگيزش

پيشرفت هاي ثابت نسبتاً تغييرناپذير است اما انگيزشزيرا هوش از سازهتر است؛ از جهاتي از هوش و استعداد مهم بيني پيشرفتهپيش
پيشرفت مك كللند، ي انگيزش). واضعان اصلي نظريه1380توان تغيير داد (سيف هاي مشابه آن را با استفاده از تدابيري ميو سازه

باشد و در ايجاد آن پيشرفت در افراد، يك خصومت ارثي نميمك كللند معتقد بود كه انگيزشهستند.  8اتكينسون، كالرك و لوول
). با توجه به فوائد و محاسن 1382طوركلي تعليم و تربيت و محيط خانوادگي و اجتماعي، نقش مهمي دارند (ساعتچي آموزش و به

پيشرفت را در جامعه افزايش داد و از اين ريزي بلندمدت، انگيزشمهتوان با برناجانبه كشور، ميانگيزه پيشرفت باال در توسعه همه
آموزان ضرورت دارد معلمان سعي نمايند تا جانبه را فراهم آورد. لذا براي پيشرفت دانشطريق، زمينه رشدي پايدار و همه
شود، به امر آموختن و تدارك ديده مي هاي يادگيريها تحت عنوان فعاليتهايي كه براي آنيادگيرندگان، خود با توجه به فعاليت

نفس، انگيزه، استقالل فكري و عدم وابستگي به ديگران در آنان را فراهم نمايند (احمدي و اكتساب اقدام كنند و زمينه رشد اتكابه
  ).1391عبدالملكي 

  بيان مسئله
كه تجربيات و تحقيقات جهاني نشان  گونهدر نظام آموزشي رسمي كشور ما كتاب يك وسيله و ابزار آموزشي است اما آن

نقص جهت آموزش اهداف خصوصًا در دروس علوم تجربي نيست. از جهت دهد كتاب درسي هرگز منبعي كامل و بيمي
هاي بديع و گير و پرهزينه است بنابراين معلمان ناگزير به طراحي و اجرا ايدهدانيم كه آموزش فعاليتي وقتديگر مي

 ).1391باشند. (سيدي آموزان ميو تعميق مفاهيم نظري و پيچيده براي انتقال معلومات به دانش خالقانه براي تفهيم
هاي موجودات زنده و اي از علوم پايه است كه در آن درباره ساختار، عمل، رفتار و ويژگيشناسي رشتهكه زيستازآنجايي

سي يا از طبيعت و يا در آزمايشگاه و به كمك تجربه شناهاي زيستشود، درنتيجه يافتهها بحث ميعوامل مؤثر بر آن
اي نياز است كه بايد فراهم شود تا فراگيري اين شاخه مهم از اند، بنابراين به شرايط خاص و ابزارهاي ويژهآمدهدستبه

خواهد  هاي خاص خود اگر با اشياي يادگيري همراه شود متحولشناسي با توجه به ويژگيعلم محقق شود. آموزش زيست
هاي تواند يكي از حوزههاي اصلي و اساسي رشته تجربي است و ميشناسي يكي از درس). درس زيست1392شد (ناصري 

هاي نوين آموزشي در عصر حاضر از وسايل كه در شيوهشناسي تربيتي باشد. ازآنجاييپژوهشي گسترده درروان
 9ورتاكينگ و همكارانها در امر آموزش اشاره كرد. سازهه از دستتوان به استفادشود، ميآموزشي بسيار استفاده ميكمك

شود بلكه باعث ايجاد توانايي يابي به درك مفاهيم ياد ميتنها به دستها نهسازه) معتقد است كه رويكرد دست2009(
د تا با انجام تحقيقات شودهد. در اين راستا تالش ميها در يك وضعيت جديد را به دانش آموزان ميوتحليل دادهتجزيه

ها، سعي شود بهترين و شناسي و استفاده از نتايج حاصل از آنها در آموزش زيستسازهمختلف در مورد كاربرد دست
از سويي ديگر وجود انگيزه براي انجام هر شناسي شناسايي و معرفي شوند. هاي تدريس در آموزش زيستمؤثرترين شيوه

ها، نشان هاي انسان يادگيري است كه كليد اصلي آن انگيزه است. نتايج پژوهشترين فعاليتكاري الزم است. ازجمله مهم
). زماني كه در سيستم 1390هاي آنان است (عليخاني هاي افراد تحت تأثير انگيزهدهد كه بخش اعظم يادگيريمي

                                                            
6 Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002) 
7 Lunetta, V.N. (1998) 
8 McClelland, Atkinson, Clark & Lowell 
9Margareta Vrtačnik at.al. (2009)  
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گذاري در شود. سرمايهعلل مهم ياد ميعنوان يكي از دهد، از انگيزه يادگيرنده بهآموزشي همچون افت تحصيلي رخ مي
رو توجه به انگيزه درنهايت باعث رشد ملي كشور خواهد وپرورش هم نتايج آني دارد و هم نتايج درازمدت، ازاينآموزش

توان از هدر رفتن استعدادها و منابع مالي جلوگيري كرد آموز ميشد. از طرفي باال بردن سطح انگيزه تحصيلي دانش
 10آموزان ممكن است هم ازلحاظ شدت و هم ازلحاظ جهت، متفاوت باشد. گيج و برالينرانگيزش دانش). 6137(سيف 

) بيان 1964( 11موري ).1384اند (سيف ) انگيزش را به موتور (شدت) و فرمان (جهت) يك ماشين تشبيه كرده1984(
هاي فرهنگي، نظام اجتماعي، نحوه، ارزش پيشرفت در كودكان، ناشي از عواملي از قبيل،داشته است كه رشد انگيزش

هاي فرزند پروري والدين، كنش متقابل گروه همساالن، نحوه و ميزان انتظار پيشرفت ميزان توجه و محبت والدين، شيوه
هاي تفكر ايجاد تواناييهاي آموزشي محيطوپرورش و در آموزش هاي آموزشي است.هاي تربيتي و محيطاز كودك روش

هاي آموزشي پذير است؛ زيرا در روشهاي تدريس فعال امكانكارگيري روشنيز ايجاد انگيزه تنها از طريق به و تعمق و
گونه مشاركت اند و هيچآموزان در يادگيري آن منفعلشود، دانشعلت كه مطالب از قبل توسط معلم آماده مياينرايج به

كارگيري كنند. اگرچه نظام آموزشي ما در بهسرعت فراموش ميب را بهو فعاليتي در امر يادگيري ندارند؛ بنابراين مطال
هايي مواجه شود اما بايد اين مسئله را نيز در نظر داشته باشيم كه با آموزش به ها ممكن است با محدوديتاين روش

جايي نخواهيم برد به شكل رايج (درس دادن، تكرار كردن، حفظ كردن، امتحان دادن و انجام تعدادي تمرين اجباري) راه
سازي طبق نظر روانشناسان پرورشي، يادگيري، زماني بهتر و تأثيرات آن ماندگارتر خواهد بود كه با فعال ).1389(مكياني، 

و مشاركت هرچه بيشتر فراگيران در امر يادگيري همراه باشد؛ بنابراين امروزه تأكيد متخصصان آموزشي، بر استفاده از 
هاي ترين شرط يادگيري، يكي از حيطهعنوان مهمفعال يادگيري و فراگير محوري است. انگيزش بههاي نوين و روش

آموز با انگيزش باال به عاطفي است كه در آموزش مطرح و بااحساس فراگير نسبت به آموزش در ارتباط است. دانش
راحتي موانع و مشكالت را آموز بهدانش كوش و جدي است و اينمند، كنجكاو، سختيادگيري اشتياق نشان داده، عالقه

هاي طوركلي نظريهكند، بهاز پيش پاي خود برداشته و زمان بيشتري براي مطالعه و انجام تكاليف مدرسه صرف مي
دهد (داداشي طور مثبت عملكرد دانش آموزان را تحت تأثير قرار مياند كه انگيزش تحصيلي بهانگيزش تحصيلي پذيرفته

توجه به اينكه يكي از عوامل موفقيت هر نظام آموزش، روش تدريس معلم است و اخيرًا براي تدريس درس  با). 1380
شناسي يكي از دروس مهم و هاي نوين شده، از طرفي ديگر درس زيستشناسي تأكيد زيادي بر استفاده از روشزيست

ها سازهبه روش سنتي (معلم محور) و تدريس با دست توان ميزان اثر تدريسرو ميكليدي در رشته علوم تجربي است، ازاين
پيشرفت بررسي كنيم و ببينيم كه آيا اين روش تدريس تفاوتي هاي مهم آموزشي با عنوان انگيزشرا بر روي يكي از متغير

  پيشرفت) دارد يا خير؟با تدريس سنتي (با توجه به تأثيرگذاري بر روي انگيزش
  روش تحقيق

ان با تعداد دبيرست 7در تحقيق حاضر شامل تمام دانش آموزان پسر پايه دهم شهرستان فريدن در جامعه موردمطالعه 
دبيرستان پسرانه  7باشد. در اين پژوهش از بين مي 1395-1396آموز در سال تحصيلي دانش 271كالس درس و  11

طور كامالً دهم وجود داشت و به كالس 6دبيرستان در مركز شهر انتخاب شد كه در اين سه مدرسه  3موجود در شهر 
  آموز انتخاب شد.دانش 103تصادفي چهار كالس با مجموع 

شناسي دهم (از ياخته تا گياه) هست. شده، فصل ششم از كتاب زيستسازه انتخابموضوعي كه درزمينه استفاده از دست
آموزان سفارش از توجيه دانش سازه مختلف را طراحي نموده و پسدر هنگام تدريس اين فصل محقق تعدادي دست

آموزان در جلسات بعدي تدريس، با شده است. دانشآموزان دادههاي مختلف به دانشسازهوسايل الزم براي توليد دست

                                                            
1 0 Gage and Berliner 
1 1Murray, H.A.  
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اند از: تهيه سلول گياهي به كمك شده عبارتهاي طراحيسازهها كردند. دستسازهمشاركت معلم اقدام به ساخت دست
هاي نگهبان روزنه در گياهان، تهيه مدلي براي نمايش آوندها وزمره، تهيه مدلي براي نمايش كار سلولابزارهاي ساده و ر

  اي.در ساقه گياه، تهيه مدل حركت شيره خام در آوند چوبي در مبحث فشار ريشه
 پيشرفتگيزشان كنيم. پرسشنامههرمنس استفاده مي پيشرفتانگيزش پيشرفت از پرسشنامهانگيزش گيرياندازه براي

 برمبناي (1977) هرمنس است. پيشرفت به نياز سنجش براي كاغذي و مداد هايپرسشنامه ترينرايج از يكي هرمنس،
 اين پيشرفت، به نياز موضوع به مربوط هايپژوهش پيشينه بررسي با و پيشرفت به نياز درباره موجود تجربي و نظري دانش

 انگيزه افراد از پيشرفت باال انگيزه داراي افراد وِيژگي نه پرسشنامه، مواد تهيه براي هرمنس است. ساخته را پرسشنامه
 و آزمايشي اجراي از پس .برگزيد هاسؤال انتخاب براي مبنا عنوانبه را قبلي هايپژوهش از حاصل پايين پيشرفت
 نهايي پرسشنامه انعنوبه سؤال 29 آزمون كل با سؤاالت يكيك همبستگي محاسبه و سؤاالت وتحليلتجزيه

 گزينه چند جمله هر دنبال به است؛ و شدهبيان ناتمام جمالت صورتبه پرسشنامه سؤاالت .شد انتخاب پيشرفتانگيزش
 حسببه هاگزينه اين شد. نوشته گزينه 4 پرسشنامه سؤال 29 هر براي سؤاالت ارزش سازييكسان جهت .است شدهداده
  .شودمي داده نمره هاآن به باشد زياد به كم يا كم به ادزي از پيشرفتانگيزش شدت اينكه

  
  هرمنس شرفتيپزشيانگ پرسشنامه ييايپا و ييروا

 استفاده داد،مي تشكيل پيشرفتشانگيز درباره قبليش پژوه را آن اساس كه محتوا روايي از روايي محاسبه براي هرمنس
 سؤاالت به ترتيب ضرايب است. كرده محاسبه گرا پيشرفت ايرفتاره با را سؤال هر همبستگي ضريب او همچنين و كرد

 پيشرفتانگيزش آزمون پايايي محاسبه براي 1977 سال در هرمنس باشد.مي 0,57تا  0,30از ايدامنه در پرسشنامه
دست به  0،84 ميزان به پرسشنامه براي شدهمحاسبه پايايي ضريب كرد. استفاده كرونباخ آلفاي آزمون روش از تحصيلي

  آمد.
 روش كارگيريبه كه يكسان است آزمونپس و آزمونپيش با آزمايشي نيمه هايطرح نوع از تحقيق اين پژوهشي طرح

 كنترل گروه با آزمونپس و آزمونپيش طرح داراي يك از پژوهش اين در است. اجراشده سولومون چهار گروهي

 از پژوهش، بروني روايي در خدشه ايجاد و فراگيران كردن در حساس آزمونپيش تأثير حذف براي است. شدهاستفاده

طرح  اين شدند. تقسيم دسته چهار به اتفاقي طوربه گروه افراد كه ترتيباينبه ايم.برده بهره سولومون چهار گروهي طرح
د (ميرزايي و همكاران ارائه ده بيشتر بااعتبار هاييداده و آورد عمل به آماري تحليل چندين تا سازدمي قادر را پژوهشگر

  :است زير صورتبه سولومون گروهي چهار طرح الگوي .)1388
  سولومون گروهي چهار . طرح1جدول 

  هاگروه آزمونپيش متغير مستقل آزمونپس
  1گروه آزمايش  * برنامه مبتني بر الگوي قياسي  *
  1گروه كنترل * برنامه عادي  *
  2وه آزمايش گر - برنامه مبتني بر الگوي قياسي  *
  2گروه كنترل - برنامه عادي  *
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  پژوهش اجراي
 به هاگروه تصادفي از اختصاص بعد پايه دهم، شناسيزيست كتاب در فصل ششم تدريس شروع از پيش پژوهش اين در

 طوربه گواه هايگروه از و يكي آزمايش هايگروه از يكي از سولومون، گروهي چهار در طرح گواه و آزمايش هايگروه

گروه  4با دبيران مربوطه در هر  محقق .بودند اول گواه و گروه اول آزمايش گروه عمل آمد؛ كه به آزمونپيش تصادفي
 در .باشد نداشته وجود هاگروه بين روش تدريس تفاوت مذاكره كرده تا تفاوت درروش تدريس به حداقل برسد و متغير

 سنتي روش به تدريس گواه، هايگروه هايكالس در ها وسازهدست از ادهاستف با تدريس آزمايش، هايگروه هايكالس

 تمام از جلسه در يك تحقيق، طرح اجراي و فصل مطالب تدريس پايان در .گرفت انجام هاسازهدست از استفاده و بدون

 با آزمونپس زمون وآپيش از حاصل نتايج آمد. عمل به آزمونپس گواه، آزمايش و هايگروه تمامي در آموزاندانش

ها پرداخته ابتدا به بررسي آمار توصيفي داده .گرديد وتحليلتجزيه تحقيق، فرضيه بررسي براي SPSSافزار نرم از استفاده
  كنيم.و سپس براي رد يا قبول فرضيه از آمار استنباطي استفاده مي

  
  هاي آمار توصيفي. يافته4-1

هاي گواه و آزمايش در طرح چهار نامه هرمنس، ميانگين و انحراف معيار گروهپرسشآمده از دستبا توجه به اطالعات به
  گروهي سولومون بدين شرح است:
  بنديهاي مركزي و پراكندگي نمونه پژوهش بر اساس گروه. شاخص2جدول 

  آزمونپس آزمونپيش گروه

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار ميانگين

 5,72419 83,458316,6993390,3750 )1آزمون (آزمون و پسراي پيشسازه داتدريس با دست
آزمون و همراه باسازه بدون پيشتدريس با دست

  )2آزمون (پس
--90,7200 5,71198 

 6,78552 86,92006,9457485,7200 )3آزمون (آزمون و پستدريس سنتي داراي پيش
آزمونآزمون و همراه با پستدريس سنتي بدون پيش
)4(  

--83,9091 5,41523 

 
  های آمار استنباطی. يافته٢-۴

باشد براي بررسي اين فرضيه بنابر پيشنهاد سالومون به نقل از با توجه به اينكه اين تحقيق بر اساس طرح چهار گروهي سولومون مي
شود. براي بررسي اين فرضيه دوراهه بررسي ميآزمون از طريق تحليل واريانس پيشآزمون بدون توجه به هاي پس) نمره1385هومن (

بندي اند يا خير و مقولهآزمون بودهبر اساس اينكه در معرض پيش 3آزمون طبق جدول از طريق تحليل واريانس دوراهه نمرات پيش
اين پژوهش بر اساس ونه نم انگيزه پيشرفتباشد. نتايج تحليل واريانس دوراهه براي سازه و سنتي) ميمتغير مستقل (روش تدريس دست

  شود.مشاهده مي 3سازه و سنتي) در جدول بندي متغير مستقل (روش تدريس دستاند يا خير و مقولهآزمون بودهاينكه در معرض پيش
  

  . نتايج تحليل واريانس دوراهه براي انگيزه پيشرفت3جدول 
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 درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات
ميانگين مجموع

 سطح معناداري F مجذورات

6.798 پيش آزمون 1 6.798 0.205 .652 

 0,000 25.430 842.51 1 842.51 مداخله

 457. 557. 18.44 1 18.44 اثر تعاملي

3047.92 خطا 92 33.130   

   96 741708.312 مجموع

  
شاهده 3جدول گونه كه در همان ضور در پيشمي م ضور يا عدم ح ستقل (روش تدريس بآزمون با مقولهشود بين ح ندي متغير م
ست سنتي) اثر تعاملي معنادار نميد شد و در سازه و  شد. اثر تعاملي زماني وجود دارد كه اثر يك متغير در متغير ديگر ثابت نبا با

صورتي سطوح متغير ديگر تغيير كند. در ست كه پيشارتباط با  شد بيانگر اين ا كاربندي  آزمون تأثيري بركه اثر تعاملي معنادار نبا
ست كه اين امر مطلوب مي شته ا شي ندا سي تفاوت بين نمرات پسآماي شد. جهت برر شرفتآزمون با گروه از  4در اين  انگيزه پي

  گردد.مشاهده مي 5و  4راهه و آزمون تعقيبي شفه استفاده شد كه نتايج آن در جداول آزمون تحليل واريانس يك
 

  آزمون انگيزه پيشرفتبراي مقايسه نمرات پس راهه. نتايج تحليل واريانس يك4جدول 

مجموع مجذورات  منابع تغييرات  درجع آزادي

ميانگين
مجموع 
 F مجذورات

سطح 
مجذور ايتا معناداري

857.41 گروه 3 285.80 8.627 0,000 .220 

    8.627 92 3047.923 خطا

     96 741708 مجموع

  
) 220/0گروه ازلحاظ آماري معنادار است و با توجه مقدار مجذور ايتا ( 4دراين  گيزه پيشرفتبين نمرات ان تفاوت 4بر اساس نتايج جدول 

درصد از تغييرات آن تحت تأثير ساير  78درصد از واريانس متغير وابسته تحت تأثير شرايط آزمايش و  22كه بيانگر اين است تقريباً 
ها متفاوت است از آزمون تعقيبي شفه استفاده شد كدام گروه ه پيشرفتآزمون انگيزعوامل است. جهت بررسي اينكه بين نمرات پس

  شود.مشاهده مي 5ونتايج آن در جدول 
 

 . نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه انگيزه پيشرفت5جدول 
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(I) g (J) 
g 

تفاوت ميانگين ها  سطح معناداري خطاي استاندارد

1 2 -.34  1.645 .998 

3 5.06* 1.655 . 902  
4 6.47* 1.699 .004 

2 1 .34  1.645 .998 

3 5.40*  1.628 .015 

4 6.81*  1.683 .002 

3 1 -5.06* 1.645 .029 

2 -5.40*  1.628 .015 

4 1.41  1.683 .872 

4 1 -6.47*  1.699 .004 

2 -6.81*  1.683 .002 

3 -1.41  1.683 .872 

 
ساس نتايج جدول  سنتي آزمون و پسسازه  داراي پيشتفاوت بين گروه اول (تدريس با دست 5بر ا سوم (تدريس  آزمون) با گروه 

بدون پيشآزمون و پسداراي پيش ـــنتي  تدريس س با پسآزمون) و گروه چهارم ( حاظآزمون) آزمون و همراه  نادار  ازل ماري مع آ
آزمون و ســازه داراي پيشبا دســت آزمون انگيزه پيشــرفتنمرات پسها، وضــعيت هاي گروهباشــد و با توجه به تفاوت ميانگينمي
باشد؛ و همچنين تفاوت بين گروه دوم (تدريس معنادار بيشتر مي طوربهآماري  ازلحاظهاي سوم و چهارم آزمون نسبت به گروهپس

ست سنتي داراي پيشآزمون و همراه با پسسازه بدون پيشبا د سوم (تدريس  آزمون) و گروه چهارم آزمون و پسآزمون) با گروه 
ــنتي بدون پيش ــد و با توجه به تفاوت ميانگينآزمون) ازلحاظ آماري معنادار ميآزمون و همراه با پس(تدريس س ها، هاي گروهباش

سبت به گروهآزمون و همراه با پسسازه بدون پيشتدريس با دست آزمون انگيزه پيشرفتوضعيت نمرات پس سوآزمون ن م و هاي 
  باشد.طور معنادار بيشتر ميچهارم ازلحاظ آماري به

  
  

 گيریبحث و نتيجه
آموزان پيشرفت در دانشها باعث افزايش انگيزشسازهشناسي به كمك دستنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش زيست

 زهيانگ باشد، داشته ارتباط ريفراگ ياساس ازهايين با آموزان شده است. هرقدر آموزشگردد و باعث برانگيختن انگيزه در دانشمي

 زانيم شيافزا باعث دائم طوربه و شودمي تيتقو زين رييادگي زهيانگ باشد، ترروشن ارتباط نيا هرقدر شود،مي شتريب او رييادگي

 معلمان و انيمرب ،يتيترب ). از طرفي ديگر درزمينه1391احمدي و عبدالملكي به نقل از فردانش ( شودمي ريت فراگيو فعال كوشش

 و زهيانگ نيا از يآگاه با و دهند رشد را آن و ييشناسا آموزاندانش را در شرفتيپ زهيانگ مناسب، هايشيوه اعمال با توانندمي
 ييراهنما را هاآن صورت منظم،به توانندمي آموزاندانش پشتكار و تالش نفس،عزت رييادگي ،يليتحص شرفتيدر پ آن مؤثر نقش

ي دروني ايشان است. فهميدن ها در يادگيري، انگيزهي واقعي انسانشناسان، انگيزههاي روانبر اساس اعتقاد و يافته .ندينما تيهدا و
ي دروني آنان را تقويت خواهد كرد و سبب شوق يادگيري و كشف اطالعات خواهد شد. به همين خاطر، هراندازه مطالب، انگيزه
كنند. بر همين اساس، در كالس درس نيز اگر معلم بتواند تر باشند، كنجكاوي افراد را بيشتر تحريك ميقيدارتر و منطمطالب معني

ي هاي واقعي زندگي ارتباط دهد، شوق و انگيزهها را با موقعيتدرك ارائه دهد و آندار و قابلصورت معنيمطالب درسي را به
ها يا نيازهاي اكتسابي هر فردي ترين انگيزه). انگيزه پيشرفت يكي از مهم1380 آموز افزايش خواهد يافت (سيفيادگيري در دانش
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). انگيزه پيشرفت در ابتدا تحت تأثير تجارب 1387تر از آن موري انجام داد (كمالي و همكاران بندي روشناست كه نخستين شكل
كسب تجربه كرده موفقيت و انگيزش بر يكديگر اثر آموزان چند سالي در مدرسه كه دانشفرد در خانواده است، اما پس از آن

كننده چگونگي انگيزه تحصيلي گذارد؛ و همچنين جو كلي و همگاني مدرسه و كالس ازجمله عوامل بسيار مؤثر و گاهي تعيينمي
مطالب درسي  توان با تغييراتي در امر تدريس و جذاب كردن). پس مي1378يا انگيزش در يادگيري و آموزش است (شعاري نژاد 

وسيله درگير كردن فراگيران آموزان شد. اين امر بهها باعث ايجاد انگيزه پيشرفت در دانشسازههمراه با اشيا يادگيري همچون دست
ا هسازهكارگيري دستتر كردن يادگيري، از طريق تنوع در ارائه محتوا با بهبخشآموزان و لذتدر امر يادگيري، برانگيختن عاليق دانش
كناك ) كي2008هاي ديماسوي و همكاران (شود. نتايج تحقيق همسو با پژوهشآموزان ميباعث ايجاد انگيزه پيشرفت در دانش

) معتقدند 2005( 12است. فارنكلين و پيت 1392) ناصري 1389پور () دهقان1387) رضاخاني (1385) پژوهش رضوان (2005(
ها به نتايج انگيزشي مثبتي منجر سازهدهند بر اين فرض كه جريان عملكرد دستميمطالعات تجربي بسياري، شواهدي را ارائه 

ها، آزمايشات و مشاهدات سازه) بررسي كرد كه با استفاده از كارهاي محرك مانند دست2006( 13شود. جان تي و همكارانمي
اذعان دارد كه خواندن همراه با درك نقش مهمي در توان عالقه را افزايش داد. وي در مقاله خود به نقل از گاتري و همكاران مي

شود كه معلمان را از نقش درنتيجه پيشنهاد ميباشد. ها ميسازههاي آموزشي استفاده از دستايجاد انگيزه دارد. يكي از اين شيوه
آموزشي سفه وسايل كمكها در تدريس آگاه كنيم (در جهت آگاهي معلمان از مفهوم و فلسازهكارگيري دستو تأثير مثبت به

ها توسط معلمين به سازهكارگيري دستتواند جو مناسبي براي بههاي آموزش ضمن خدمت ميها برگزاري دورهسازههمچون دست
ها در حين تدريس و ارائه نتايج حاصل از تغيير سازهوجود آورد). همچنين برگزاري جلسات توجيهي معلمان براي استفاده از دست

باشد. ارائه نتايج تحقيق دريس، گزارش آن به مراجع باالتر، مبادله اطالعات و تجربيات معلمان با يكديگر راهكار مناسبي ميدرروش ت
آموزان و برگزاري ها و تأثير آن بر روي انگيزش پيشرفت دانشسازهها به نقش دستوپرورش و معطوف ساختن توجه آنبه آموزش
ها در بهبود فرايند ها نقش ارزشمندي دارد كه با توجه به ارزش اين فعاليتسازهويج استفاده از دستها در ترها و جشنوارههمايش

  ها اقدام شود.سازهها به نهادينه شدن اخالق استفاده از دستيادگيري الزم است با تداوم آن
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درباره  شيمي آموزش رشته شجوياندان درك ميزان ارزيابي
  آن با مرتبط هاي بدفهمي استخراج و شيميايي پيوندهاي

  
 ١٤*1مسعود سعادتي

 m.saadati@cfu.ac.irاستاديار و عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان،  1

  

  

  چكيده
 هدربار ردبيلا طباطبايي عالمه پرديس شيمي آموزش رشته دانشجومعلمان درك ميزان ارزيابي هدف با پژوهش اين

 پيمايشي توصيفي روش به مختلف مواد در پيوند نوع تشخيص توانايي و آن با مرتبط مفاهيم و شيميايي پيوند
 پژوهش آماري نمونه و دانشگاه در موجود شيمي آموزش رشته كالس تنها پژوهش آماري جامعه. است شده انجام
 تصوير 18 شامل پرسشنامه يك از اطالعات گردآوري رمنظو به. بودند كالس اين دانشجومعلمان نفراز 40 شامل

 اين روايي. گرديد شد، استفادهمي مربوط شيميايي سيستم يا شيميايي گونه يك به تصوير هر كه شماتيك
 قبلي اطالع بدون و كالس عادي شرايط در آزمون. است شده تاييد معتبر علمي منابع در قبال پرسشنامه

 و دانشجويان درك ميزان ارزيابي براي و شده آوري جمع معلمان دانشجو پاسخهاي. دگردي برگزار دانشجومعلمان
  . گرفت قرار توصيفي تحليل مورد شيمي متخصص اساتيد كمك به احتمالي هاي فهمي كج استخراج

 هئارا بندي، طبقه درصد، نسبت، مانند مناسب توصيفي هايآماره از از اين پزوهش حاصل هاي يافته تحليل براي
 پژوهش هاي يافته تحليل از حاصل نتايج اساس بر. شد استفاده نتايج مقدماتي توصيف براي نمودار و جدول

 موجود پيوند نوع شناخت و پيوند انواع شناخت پيوند، مفهوم درك در دانشجومعلمان از برخي كه گرديد مشخص
  .هستند بدفهمي داراي شيميايي سيستم يا گونه يك در

  كلمات كليدي
  علوم آموزش محتوا؛ آموزش شيمي؛ آموزش دانش شيميايي؛ پيوند فهمي؛ كج

 
 
 
 
 

                                                            
 مسعود سعادتی١٤
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  مقدمه
فهمي يا بدفهمي به معناي داشتن باورهايي به ظاهر علمي است كه مبناي علمي ندارند. امروزه به خوبي مشخص شده است كه كج

ـــازند.تجربه هاي قبلي خود مي در طي فرآيند يادگيري، دانش آموزان دانش جديد را از ايده ها، مهارت ها و گاهي اوقات ايده  س
فهمي  بر يادگيري تاثير فهمي هســتند. وجود كجهاي قبلي دانش آموزان با مفاهيم علمي ســازگار نيســتند و اصــطالحا داراي كج

شده را دشوار ميمنفي مي ساختن مفاهيم جديد مطابق با ايده هاي علمي پذيرفته  ر يك روش آموزشي سازد. بنابراين، دگذارد و 
  موثر مطلوب آن است كه بدفهمي ها دقيقا شناخته شوند و براي مقابله يا رفع آنها چاره انديشي شود.

ستقيم  شاهده و تجربه م ستند و امكان م شيميايي از جمله مفاهيم انتزاعي ه سياري ديگر از مفاهيم  شيميايي مثل ب پيوندهاي 
ست.  ضوعات مرتبط با آن ممكن ني سيل بنابرايمو شكل دارند و پتان شيميايي م سياري از دانش آموزان در درك مفاهيم مرتبط با پيوند  ن ب

شكل گيري مفاهيم جايگزين وجود دارد در آموزش اين مفاهيم با ســه ســطح تفكر مواجه هســتيم: ســطح ماكروســكوپي  .بااليي براي 
اجه است)، سطح زير ميكروسكوپي ( شامل اتم ها، مولكولها (شامل خواص قابل مشاهده و يا واقعياتي است كه دانش آموز با آنها مو

و... كه قابل مشــاهده و لمس نيســت) و ســطح نمادي (شــامل فرمولها و معادله هاي شــيميايي كه براي نمايش ســاده دنياي 
ناسب بين اين سه شود). پژوهشگران دريافته اند كه عدم ايجاد ارتباط مزيرميكروسكوپي از جمله واكنشهاي شيميايي استفاده مي

  .]1[فهمي در يادگيري مفاهيم شيميايي استسطح از جمله داليل بروز كج
ــي زيادي  ــيميايي و مفاهيم مرتبط با آن كارهاي پژوهش ــجويان از مفهوم پيوند ش درباره ارزيابي ميزان درك دانش آموزان و دانش

ست. اين پژوهشها را مي سته بندي نصورت گرفته ا شده متداولترين جنبه مود. نوع كجتوان از چند جهت د سايي  شنا فهمي هاي 
فهمي هاي شناسايي شده درباره مفاهيم مرتبط با پيوندهاي شيميايي مورد نظر در كارهاي پژوهشي گزارش شده است. ازجمله كج

الكتروســـتاتيكي پيوند توان به موارد زير اشـــاره كرد: عدم تمايز بين پيوند كوواالنســـي و پيوند يوني، عدم درك عميق ماهيت مي
شيميايي، قاطي كردن نيروهاي بين مولكولي و درون مولكولي و قطبيت مولكولها و شكل هندسي آنها. جنبه ديگر كارهاي پژوهش 
سواالت چند گزينه  ستفاده از روش مصاحبه، ترسيم نقشه مفهومي، دادن  شيوه جمع آوري اطالعات فراگيران است. ا شده   انجام 

سواال شيوه هاي جمع آوري اطالعات اي، دادن  ساخته و... از متداولترين  شگر  صي پژوه شخي ستفاده از پروبهاي ت سخ، ا ت باز پا
فهمي هاي موجود در مفاهيم شــيميايي مورد توجه فراگيران اســت. جنبه ديگري كه در كارهاي پژوهشــي انجام گرفته درباره كج

مرتبط با شــيمي از همان دوره ابتدايي در آموزش علوم ابتدايي به فراگيران گيرد ســن فراگيران اســت. از آنجا كه مفاهيم قرار مي
شيمي به دانش آموزش داده مي شيميايي در قالب كتاب  سي مفاهيم  شدن كتب در شود و در مقاطع تحصيلي باالتر با تخصصي 

سني آموزان ياد داده مي شامل فراگيران دوره ابتدايي، مت 18تا  8شود، همه محدوده  سطه دوم مورد توجه سال  سطه اول و متو و
  . ]3-2[پژوهشگران قرار دارد 

ــت. چرا كه اين  ــطه اس ــيار مهمتر از دانش آموزان دوره ابتدايي و متوس ــجومعلمان از مفاهيم علمي بس اهميت ارزيابي درك دانش
ر صـــورت عدم تشـــخيص و عدم دانشـــجويان پس از مدت كوتاهي به عنوان معلم همين مفاهيم را به فراگيران ياد خواهند داد. د

ــناخت فهمي ها به دانش آموزان منتقل ميفهمي هاي احتمالي در اين دانشــجويان، اين كجدرمان كج ــود. از اين روســت كه ش ش
  اي دارد.فهمي هاي رايج در بين دانشجومعلمان آموزش شيمي اهميت فوق العادهكج

فهمي مان رشته آموزش شيمي از مفهوم پيوند شيميايي و استخراج كجهدف از كار پژوهشي حاضر ارزيابي ميزان درك دانشجومعل
هاي احتمالي آنها از مفاهيم مرتبط با پيوند شيميايي است. براي رسيدن به اين هدف و به منظور شناخت درك دانشجومعلمان از 

شگران كه روايي سط پژوه شده تو صي طراحي  شخي شيميايي از يك پروب ت شده اسـت  مفاهيم مرتبط با پيوند  آن قبال اثبات 
  فهمي ها استخراج گرديد.استفاده گرديد. پس از جمع آوري پاسخهاي فراگيران، پاسخها تحليل شده و كج
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 روش پژوهش  

شده است استفاده گرديد  . اين ]4[براي جمع آوري اطالعات از دانشجومعلمان از يك پروب تشخيصي كه در منابع علمي گزارش 
شامل  شيميايي گسترده تصوي 18پروب  شماتيك از انواع تركيبات مولكولي، يوني، جامد كوواالنسي، محلول، اتم منفرد و فرمول  ر 

  شماره گذاري شده اند.  18تا  1آنهاست كه به ترتيب با شماره هاي 
شگاه فرهنگيان) شيمي پرديس عالمه طباطبايي اردبيل (دان شته آموزش  شجومعلمان ر شد. در مي جامعه آماري اين پژوهش دان با

نفر  40نفر در اين رشته مشغول به تحصيل هستند كه مطابق جدول كرجسي و مورگان  47اين پرديس تنها يك كالس به تعداد 
  از آنها بصورت تصادفي  به عنوان نمونه آماري در اين تحقيق در نظر گرفته شد. 

شجومعلمان برگزار گرد شرايط عادي و بدون اطالع قبلي دان شد زير آزمون در  سته  شجومعلمان خوا يد. پس از توزيع ورقه ها از دان
شته باشـد  صورتي كه پيوندي وجود ندا سند. در  شيميايي موجود را بنوي شده نام پيوند يا پيوندهاي  شكل و در محل تعين  هر 

شخيص نوع پيوند عبارت  "پيوندي وجود ندارد "عبارت  صورت عدم ت شكل مربوطه ب "دانمنمي"و در  سند. مدت زمان را زير  نوي
شده براي آزمون  صحيح و  40در نظر گرفته  سخهاي  صد پا صورت در سخهاي دانش آموزان پس از جمع آوري هم ب دقيقه بود. پا

  فهمي ها تحليل شد. نادرست و هم  بصورت توصيفي به منظور استخراج كج

  نتايج و بحث
ـــده براي آزمون  ته ش ب 40مدت زمان در نظر گرف كه دقيقه بود (تقري ندازه اي بود  به ا ـــكل). اين زمان  ا دو دقيقه براي هر ش

شتن نظرات خود اقدام نمايند و آنقدر هم زياد نبود كه باعث  سبت به نو صله كامل ن ضطراب و عجله و با حو شجومعلمان بدون ا دان
  سر رفتن حوصله پاسخ دهندگان شود. اين زمان بر اساس تجربه شخصي پژوهشگر انتخاب شد.

صحيح، درصد پاسخهاي نادرست و درصد پاسخهاي براي تحلي براي هر كدام از مفاهيم  "دانمنمي"ل نتايج ابتدا درصد پاسخهاي 
باشد. در اين تصوير مي 18شود (بايد توجه نمود كه پروب تشخيصي استفاده شده شامل استخراج شده و بصورت جدول ارايه مي
  دهد. نتايج حاصل از اين بررسي را نشان مي 2جدول گردد). پزوهش فقط بخشي از يافته ها ارايه مي

  
  : شكل مورد نظر و مقايسه پاسخهاي داده شده1جدول 

درصد پاسخهاي   شكل مورد نظر
  درست

درصد پاسخهاي 
  نادرست

درصد پاسخهاي 
  "دانمنمي"

  0  0 100 شبكه بلور نمك طعام
  5  0 95 شبكه بلور منيزيم كلريد

  5  0  95  شبكه الماس
  7,5  0  92,5  يماتم سد

  7,5  40  52,5  شبكه فلز مس
  12,5  35  52,5  هيدروژن كلريد مايع

  10  5 85 مولكول گوگرد
      

  
ــيفي ارايه مي ــده يك تحليل توص ــكال داده ش ــخهاي مربوط به هركدام از اش تشــخيص  .گردددر قدم بعدي براي هر كدام از پاس

ده توسط طراح پروب و نيز بر اساس تجربيات شخصي پژوهشگر به عنوان درستي يا نادرستي پاسخها بر اساس پاسخنامه ارايه ش
يك معلم و مدرس شــيمي در مدرســه و دانشــگاه انجام گرديد. در تحيلي توصــيفي و  براي اطمينان از صــحت يافته ها با دوتن از 

يعني يافته اي  ،باشدي آن ميمعلمان شيمي درباره پاسخها بحث شد. مالك پذيرش توصيف ارايه شده، اجماع نسبي حداكثري رو
ــحيح گزارش گرديد. از آنجا كه چند  3نفر از 2كه حداقل  ــند به عنوان يافته ص ــته باش نفر درگير در بحث روي آن اتفاق نظر داش

 هفته بعد از برگزاري آزمون پاسخهاي دانشجومعلمان در حضور آنها بررسي شد، بازخورد دريافت شده از دانشجويان و نظرات ارايه
  شده توسط آنها نيز در برخي موارد براي تحليل نتايج مورد استفاده گرديد.  
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  شبكه سديم كلريد
شكل  شان داده مي 1چنانچه در  شجومعلمان ن ست. همه دان سديم كلريد از نوع پيوند يوني ا شبكه بلور  شود نوع پيوند موجود در 

ساختار شبكه نمك طعام را درس 40( توان به دو ت تشخيص دادند. درباره چرايي پاسخ صد درصدي مينفر) نوع پيوند موجود در 
دليل اشــاره كرد. اوال همه دانشــجومعلمان شــناخت كافي از مفهوم پيوند يوني دارند و از طرف ديگر مشــهورترين مثالي كه براي 

شاره مي هني فراگيران آنها را به شود نمك طعام است. مي توان گفت همين پيش زمينه ذآموزش پيوند يوني در كالسهاي درس ا
  كند.انتخاب پاسخ درست هدايت مي

  
  : شكل استفاده شده در پروب براي نمايش ساختار شبكه سديم كلريد1شكل

  شبكه منيزيم اكسيد 
شان مي 2شكل  ساختار منيزيم اكسيد را ن شده براي نمايش  ستفاده  صوير ا دهد. پاسخ درست در اين مورد پيوند يوني است. با ت
رفت  دانشجومعلمان در اين به تشخيص صد درصدي وجود پيوند يوني در شبكه سديم كلريد و داليل مطرح شده، انتظار مي توجه

ـــتري ارايه دهند. چنانچه در جدول  ـــت بيش ـــخهاي درس گردد فقط دو نفر از آنها از عبارت مالحظه مي 1مورد نيز تعداد پاس
شناسند و توان بيان كرد كه اكثر دانشجومعلمان پيوند يوني  را ميي اين پاسخها مياستفاده كرده اند. در تحليل چراي "دانمنمي"

سديم كلريد نيست دو نفر از آنها نتوانسته اند نظر خود را  شده متداولتر از مثال  قادر به تشخيص آن هستند اما چون مثال مطرح 
د. استفاده از اين عبارت به معني ترس از اظهار نظر نادرست تعبير استفاده نماين "دانمنمي "بيان كنند و ترجيح داده اند از عبارت 

  شود. چيزي كه بعد از اتمام آزمون و در جلسه نقد و تحليل پاسخهاي آنها به وضوح توسط برخي دانشجومعلمان بيان گرديد.مي
  

  

  
  : شكل استفاده شده براي نمايش ساختار شبكه منيزيم اكسيد2شكل
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  اتم سديم
ساختار  شكل در  سديم  ( شده در مي3يك اتم نظير اتم  سخهاي داده  شيميايي وجود ندارد. از بررسي پا يابيم كه اكثريت ) پيوند 

ست يعني  سخ در سيده اند و لذا پا ضوع ر شجومعلمان به اين مو شته اند. تنها دونفر از آنها از  "هيچ پيوندي وجود ندارد"دان را نو
سخ  ستفاده نموده اند.  "دانمنمي"پا شكيل گرديد از ا شجومعلمان كه پس از پايان آزمون ت سخهاي دان سي پا سه نقد و برر در جل

ــتنباط گرديد كه آنها مي ــجومعلمان چنين اس ــخ نظرات برخي دانش ــته اند پيوندي وجود ندارد اما چون مطمئن نبودند پاس دانس
  اند.را نوشته "دانمنمي"

  
  ساختمان اتم سديم: تصوير شماتيك استفاده شده براي نمايش 3شكل 

  مولكول گوگرد
اتم گوگرد بصورت پشت سرهم توسط پيوند كوواالنسي به هم  8شود در ساختار مولكول گوگرد، نشان داده مي 4چنانچه در شكل 

شده مشخص گرديد كه  شده اند. با بررسي پاسخهاي داده  نفر) پاسخ درست را تشخيص  32درصد دانشجو معلمان ( 85متصل 
ــجومعلمان از عبارت  10نفر از آنها معادل  4داده اند و  ــد دانش ــتفاده نموده اند. نكته قابل توجه در اين مورد  "دانمنمي "درص اس

ست  ست. يكي از آنها عنوان نموده ا سوال ا شجومعلمان به اين  ست دو نفر از دان سخ نادر شاهده  "پا شكل م هيچ پيوندي در اين 
استفاده نموده است. به نظر ميرسد دانشجو معلم اولي بدليل عدم آموزش كافي از  "كوليپيوند مول "و ديگري از عبارت  "شودنمي

طريق تصاوير شماتيك نتوانسته است وجود پيوند كوواالنسي و نمايش جفت الكترونهاي اشتراكي را تشخيص دهد لذا چنين تصور 
شكل هيچ پيوندي وجود ندارد. دانشجومعلم دوم توان سته است وجود پيوند كوواالنسي را تشخيص دهد اما نموده است كه در اين 

سي از عبارت  ست. مي "پيوند مولكولي "به جاي پيوند كوواالن ستفاده نموده ا را با  "مفهوم تركيب مولكولي"توان حدس زد كه او ا
  قاطي نموده است. "پيوند كوواالنسي"
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  ول گوگرد:  تصوير شماتيك استفاده شده براي نمايش ساختار مولك4شكل 

  

  شبكه الماس
شكل  شبيه نمايش داده مي 5شبكه الماس در  شان دادن جفت الكترونهاي پيوندي تقريبا  شكل نمايش اتم ها و ن شود. از نظر 

) است. از بررسي پاسخهاي دانشجومعلمان مشخص گرديد كه تنها دونفر از دانشجومعلمان نتوانسته اند به 4ساختار گوگرد (شكل
است تشخيص داده اند. در تحليل علت اين نتيجه  "پيوند كووواالنسي"درصد آنها پاسخ درست را كه  95دهند و اين سوال پاسخ 

توان تصور نمود كه آشنايي قبلي دانشجومعلمان با ساختار شبكه اي الماس بيشتر از گوگرد است. و مقايسه آن با مورد گوگرد مي
شود الماس است و بنابراين درصد پاسخهاي درست جامدات كوواالنسي استفاده ميدر تدريس انواع جامدها مثال آشنايي كه براي 
ست. چنين به نظر مي شتر از مورد گوگرد ا شي از آموزش دانش آموزان از طريق حل بي سد در كنار يادگيري مفاهيم علمي، بخ ر

  افتد. اتفاق مي "حفظ كردن"تمرينات مصداقي و اصطالحا 

  
  شده براي نمايش ساختار الماس: تصوير استفاده 5شكل 

  شبكه فلز مس
ــبكه آن در كنار هم نگه مي ــت كه اتمهاي فلز را در ش ــياري از خواص فلزات از طريق آن توجيه پيوند فلزي پيوندي اس دارد و بس

سمي شنا ه شخص گرديد درحالي كه تقريبا همه آنها با مفهوم پيوند فلزي آ شجو معلمان م سخهاي دان سي پا تند اما شود. با برر
شكل  شماتيك از مفهوم پيوند فلزي در ذهن خود بسازند.  شبكه فلز مس را نشان مي 6نتوانسته اند تصويري  دهد كه تصويري از 

درصد از دانشجو معلمان  52,5گردد تنها مشاهده مي 1در اين پژوهش در اختيار دانشجومعلمان قرارد اده شد. چنانچه در جدول 
نفر) پاسخي به سوال نداده اند  3درصد ( 7,5نفر) پاسخ نادرست داده اند و  16درصد از آنها ( 40ته اند، نفر) پاسخ درست نوش 21(

پيوند "،  "پيوند كوواالنســـي"، "پيوندي وجود ندارد "اســـتفاده نموده اند. پاســـخهاي نادرســـت شـــامل  "دانمنمي"يا از عبارت 
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برخي از اين مفاهيم را از دوره دبيرستان با خود دارند و در دروس دانشگاهي  باشد. دانشجومعلمانمي "پيوند يوني"و  "واندروالسي
شود. با بررسي نظرات دانشجومعلمان در جلسه نقد و بررسي پاسخهاي آنها مشخص گرديد كمتر به اين مفاهيم پايه پرداخته مي

اســتفاده نموده اند قبال هيچ تصــوير  "دانمنمي"كه اكثر دانشــجوياني كه پاســخ نادرســت نوشــته اند، پاســخ نداده اند يا از عبارت 
  اند.شماتنيك از پيوند فلزي نديده اند و يا بدليل سروكار داشتن بسيار كم با اين تصاوير فراموش كرده

  

  
 : تصوير شماتيك استفاده شده براي نشان دادن شبكه فلزي مس6شكل

 

 هيدروژن كلريد مايع

سيار مهم در آموزش پ ست در از جمله موارد ب شخص ا ست. چيزي كه م شخيص نوع پيوند در هيدروژن كلريد ا شيميايي ت يوند 
شود يونهاي هيدروژن و كلريد بوجود هيدروژن كلريد مايع بين هيدروژن و كلر پيوند كواالنسي وجود دارد اما وقتي در آب حل مي

گذارد. هيدروژن كلريد مايع را به نمايش مياســت كه تصــويري شــماتيك از  7آيند. تشــخيص اين نكته از اهداف ارايه شــكل مي
كنند شناسند اما توجه نميدانشجومعلمان معموال هيدروژن كلريد را به عنوان يك اسيد قوي و داراي يونهاي هيدروژن و كلريد مي

شخص گرديد كه فقط تقريكه يونها پس از انحالل آن در آب بوجود مي شجومعلمان م سخهاي دان سي پا صف آنها آيند. از برر با ن
شخيص داده اند و 21( سخ درست را ت سخ نادرست داده و  35نفر معادل  14نفر) پا سخي نداده اند يا از  5درصد پا نفر نيز هيچ پا

  بيشترين فراواني را دارا است. "پيوند يوني"استفاده نموده اند. در ميان پاسخهاي نادرست  "دانمنمي"عبارت 

  
  يش دادن هيدروژن كلريد مايع: تصوير شماتيك براي نما7شكل

  فهمي هاي استخراج شدهكج
دهد. از نتايج حاصل شده  به وضوح قابل فهمي هاي موجود در پاسخهاي دانشجو معلمان را بصورت خالصه نشان ميكج 2جدول 

مايع اســت. فهمي دانشــجومعلمان درباره تنها دو موضــوع شــبكه فلزي مس و هيدروژن كلريد ترين كجمشــاهده اســت كه اصــلي
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صحت آنها طفره  شك در  سخ بدليل  شجويان از گفتن پا صرفا دان ضوعات ديگر بدفهمي وجود ندارد و  شبختانه درباره اكثر مو خو
رفته اند. فشــار اجتماعي ناشــي از كالس درس، انتظار از آنها به عنوان يك معلم و ترس از نادرســت بودن پاســخهاي داده شــده از 

  ز اظهار نظرات خود درباره برخي مفاهيم است.جمله داليل پرهيز آنها ا
  

  فهمي هاي استخراج شده از پاسخهاي دانشجومعلمان: كج2جدول 
تعداد دانشجويان   فهمي هاي مشاهده شدهكج

  فهميداراي كج
درصد دانشجويان 

  فهميداراي كج
  2,5  1  در ساختار مولكول گوگرد هيچ پيوندي وجود ندارد

  2,5  1  پيوند مولكولي وجود دارد در ساختار مولكول گوگرد
  22,5 9 در شبكه فلز مس هيچ پيوندي وجود ندارد

  7,5 3 در شبكه فلز مس پيوند واندروالسي وجود دارد
  5 2 در شبكه فلز مس پيوند كوواالنسي وجود دارد

  5  2  در شبكه فلز مس پيوند يوني وجود دارد
  2,5  1  دارد در هيدروژن كلريد مايع پيوند واندروالسي وجود

  32,5  13  در هيدروژن كلريد مايع پيوند يوني وجود دارد
      

  نتيجه گيري
مفهوم پيوند شــيميايي و شــناســايي انواع پيوندها از جمله بحثهاي بســيار مهم در آموزش شــيمي اســت. مطالعات مختلف نشــان 

سني دوره متوسطه درباره اين مفهوم داراي كجمي فهمي هستند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد دهد كه فراگيران رده هاي 
كه حتي دانشجومعلمان رشته آموزش شيمي نيز در شناسايي انواع پيوند در سيستم هاي مختلف شيميايي داراي بدفهمي هستند. 

شيوع كج ضوعاهر چند ميزان  ست ولي در همين مو شجومعلمان از نظر تنوع كمتر از دانش آموزان ا ت محدود فهمي در ميان دان
  فهمي هاي جدي در ميان آنها وجود دارد كه بايد پيش از فارغ التحصيل شدن آنها و رفتن به مدارس اصالح شوند. ¬كج

ستخراج  شجومعلمان از مفهوم پيوند و ا ست در ارزيابي ميزان درك دان شده در اين تحقيق به خوبي توان ستفاده  شخيصي ا پروب ت
  ثر واقع شود. فهمي هاي رايج در ميان آنها موكج

فهمي هاي قبلي فهمي در بين دانشجومعلمان عدم پرداختن به مفاهيم پايه اي در دانشگاه و باقي ماندن كجاز جمله داليل بروز كج
ـــطح  ـــب بين س ـــماتيك براي آموزش برخي مفاهيم پيچيده، عدم ايجاد رابطه مناس ـــاوير ش ـــتفاده از مدلها و تص آنها، عدم اس

ي در حين آموزش، اســـتفاده از مثالهاي تكراري در آموزش مفاهيم علمي و حفظ كردن مفاهيم به جاي زيرميكروســـكوپي و نماد
  توان نام برد.  درك آنها را مي

 

  سپاسگزاري
از همكاران و دانشجومعلمان رشته آموزش شيمي دانشگاه فرهنگيان پرديس عالمه طباطبايي اردبيل به خاطر همكاري ارزنده شان 

سابق و در اجرا ي اي ن پژوهش، از همكاران پرديس عالمه اميني تبريز به خاطر همكاري در تحليل و نگارش اين مقاله و  از همكار 
بسيارگرامي آقاي نوجوان و همكار بسيار ارزنده آقاي حسين زاده به خاطر همكاي شايسته در تحليل نتايج پژوهش حاضر صميمانه 

  گردد.سپاسگزاري مي

  مراجع
، تهران، تابستان 20-16،  صفحات 28دوره  4مجله رشد آموزش شيمي، شماره  ،"فهمي پيش از ابتالپيشگيري از كج"د، سعادتي، مسعو

1394 



 

١١٧ 
 

Ballester Pérez, J.R, Ballester Pérez, M. E., Calatayud, M. L., García-Lopera, R., Sabater Montesinos,  J.V., and Trilles 
Gil, E., “Student’s Misconceptions on Chemical Bonding: A Comparative Study between High School and First Year 
University Students”, Asian Journal of Education and e-Learning, Vol. 5, pp. 1-5, 2017. 
Daniel Tan K. C. and David F. Treagust, D. F.,”Evaluating students’ understanding of chemical bonding”, School 
Science Review,Vol. 81. pp. 75-83, 1999. 
Taber, K., “Chemical Misconceptions - Prevention, Diagnosis and Cure. Vol 2.” RSC publishing, 2002. 

  

  

  

  

  

  



 

١١٨ 
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  چكيده
بيش از دو دهه از ورود فناوري در قلمرو برنامه درســي كشــورهاي توســعه يافته گذشــته اســت و كشــور ايران هم 

ين در عرصــه آموزش، نياز به كوشــد تا فناوري در آموزش و پرورش و برنامه درســي را توســعه دهد. تحوالت نومي
سيع پيچيدگي شناخت و سازي معلمان و  ضرورت توانمند ساخته و  شمگير نمايان  هاي تعليم و تربيت را بطور چ

ساس ميافزايش دانش حرفه شرفته اي بيش از پيش اح شورهاي پي ضوع تربيت معلم در ك شود. توجه خاص به مو
پذيرد مگر آنكه معلمان شايسته ر نهاد آموزش و پرورش صورت نميناشي از اين انديشه است كه هيچ تغيير مطلوب د
سعه چارچوب شوند. تو ستعد براي آن تربيت  سيار حائز اهميت   TPCKو م به منظور آموزش مؤثر به كمك فناوري ب

به عنوان تعاملي پيچيده بين ســه حوزه دانش محتوا، آموزش، و فنĤوري با جزئيات توصــيف  TPCKاســت. چارچوب 
آورد. در پذير متنوعي را پديد ميهاي دانش، هم بصورت نظري و هم عملي، دانش انعطافاست. تعامل اين حوزهشده 

هاي ســازي معلمان علوم به منظور توســعه صــالحيتدر آماده  TPCKتحليلي به نقش -اين مقاله با روش توصــيفي 
شده است. يافتهاي و برنامهحرفه هاي ، فرصتTPCKها حاكي از آن است چارچوب هاي درسي تربيت معلم پرداخته 

عه حرفه ــ مان، توس عددي را براي ترويج تحقيق در آموزش معل ئه ميمت مان، ارا ناوري معل كارگيري ف دهد و اي و ب
ــي پديده پيچيدهگزينه ــر به هايي ارائه مياي مانند تلفيق فناوري، به روشهايي را براي بررس دهد كه در حال حاض

شــناختي، بر دهد به روش بوممعلمان اجازه ميشــود. بنابراين به معلمان، محققان و مربيمتنهي مي تحليل و توســعه
  ارتباطات ميان فنĤوري، محتوا و آموزش، مجدداً تمركز كنند.

  كلمات كليدي
  . TPCKاي معلمان، فناوري اطالعات و ارتباطات، تلفيق فناوري در برنامه درسي،توسعه حرفه
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  مقدمه
شي و فعاليتمنظا ست و تهاي آموز ستخوش تغيير و تحول ا شرفت جوامع همواره د شي هاي حاكم بر آن، با توجه به پي حول آموز

اي فردي و خود معلول تحول اجتماعي و تحول علوم و تكنولوژي اســـت. با پيشـــرفت علوم و فنون و پيچيده شـــدن جوامع، نيازه
هاي سنتي، جامعه روش توان باي آنها احتياج به علوم و فنون پيچيده دارد. ديگر نميشوند و ارضااجتماعي نيز پيچيده و متنوع مي

شعباني،  سوق داد ( شرفته  سوي يك تحول پيچيده و پي سي علو1387و افراد آن را به  سعه برنامه در ست ). پيش از تو م، الزم ا
اي دست حرفه هاي خاصي در زمينه رشدبه صالحيتهاي آموزش معلمان به نحوي توسعه يابد كه نسل جديد معلمان علوم برنامه

شايستگي ضعف در  صورت  د مطلوب را در ها، اجراي برنامه درسي هر چنيابند. معلمان، مجريان واقعي برنامه درسي هستند و در 
ساخت.  شناخت«عمل، عقيم خواهند  سب آنها و مهارتها، گرايشصالحيت معلمي، مجموعه  ست كه معلم با ك تواند مي هاهايي ا

ـــمي، عقلي، عاطفي، اجتماعي و معنوي فراگيران كمك كند اي عده ).1386(رووف، » در جريان تعليم و تربيت به پرورش جس
هاي ي به صالحيتاند و گروههاي علمي و عملي تقسيم كردهاي يا تواناييهاي شخصي، حرفههاي حرفه معلمي را به ويژگيويژگي

 ).2012 اند (سلوي،العمر، صالحيت اجتماعي و فرهنگي و احساسي تقسيم كردهادگيري مادامهاي يبرنامه درسي، صالحيت

كيفيت است، لذا  شوند و آموزش با كيفيت، امري به تبع معلمان بااز آنجا كه معلمان سرمايه اصلي هر نظام آموزشي محسوب مي
صرفاً با هر گونه تغيير و تحول معني صل ميدار در آموزش علوم  پايه،  سمتي از بيانيه گردباال بردن تراز كيفيت معلمان حا د. در ق

سال  سبت روز جهاني معلم در  سكو كه به منا شعار  2005يون شد،  تربيت معلم با  معلمان باكيفيت براي آموزش باكيفيت؛«برگزار 
شي ورزيده ست. » ترهدف تربيت نيروي آموز شده ا شر  ش«منت هاي تفكر تي در افزايش مهاربطور خاص، توانايي تكنولوژي آموز

 ).2008(اونز، » تر ساخته استسطوح برتر نظير تفكر انتقادي، تفكر تحليلي و تفكر پژوهشي و حتي  آن را در تدريس علوم جذاب

ت  مزاياي بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در محيط يادگيري  عبارتند از: تسهيل فرايند يادگيري و تعميق يادگيري، پيشرف
بخش، انتقال دانش به شكل مؤثرتر به هاي تفكر، انگيزه بيشتر و تجربه يادگيري رضايتآموزان، افزايش رشد مهارتتحصيلي دانش

آوري اطالعات، عدم محدوديت يادگيري به زمان و مكان. عليرغم هاي جمعآموزان، همكاري و تشـــريك مســـاعي در فعاليتدانش
سخت هاي متعدد آموزشي براي توانمندسازي معلمان، هنوز بسياري افزارها در كالس درس و برنامهنرم افزارها وبكارگيري محدود 

ستند؛ لذا به نظر مي سد كه بكارگيري كارامد فناوري در تدريس از معلمان براي تدريس كارامد به كمك فناوري، مهيا و آماده ني ر
ستلزم دانش خاص چندبعدي ابه شده » 15دانش محتواي پداگوژيك فناورانه«ست كه تحت عنوان ويژه براي معلمان علوم، م معرفي 

هاي محتوايي (رياضيات، علوم، مطالعات اجتماعي، بسياري از حوزه  TPCKدهند كه گرايش به چارچوب است. نشريات  نشان مي
تعليم و تربيت براي درك مفاهيم  اي از محققان و متخصصانشوند  و طيف گستردهتاريخ، و غيره)، را پوشش داده، با آن درگير مي

 كنند. نظري و عملي آن، تالش مي

  

 مطالب اصلي

Ĥوري در برنامه درسي هاي كاربردي فنرشد ابزارهاي كامپيوتري و برنامهدهنده يكپارچگي روبهروند كنوني اقدامات آموزشي، نشان
نيازهاي  ، امروزه آشــكار شــده اســت. از آنجا كهســازي دانش موضــوعات درســي، تدريس/يادگيري و فناورياســت. ايده يكپارچه

موضــوع درســي به  وآموزان با كاربرد فزاينده و نياز به يادگيري توســط فناوري، افزايش يافته اســت؛ دانش فناوري، آموزش دانش
ري، آماده كند. وناپذير از برنامه هاي آموزش معلمان تبديل شــده اســت تا آنان را براي تدريس با اســتفاده از فنابخشــي جدايي

  بنابراين در اين پژوهش در راستاي دستيابي به اين سوال هستيم:
  ن چيست؟اي معلماسازي معلمان و رشد حرفهبرارتقاء كيفيت آموزش علوم و فناوري، افزايش انگيزش و آماده TPCKتاثير 

                                                            
15. TPCK: Technological Pedagogical Content Knowledge 
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  روش پژوهش
تحليلي  -توصيفي  پژوهشي و بوده كيفي تحقيقات نوع از حاضر با توجه به منابع مطالعاتي در اين پژوهش، ماهيت موضوع، تحقيق

صيفي، مجموعه روشمي شد. پژوهش تو شامل ميبا شرايط يا پديدههايي را  صيف كردن  سي شود كه هدف آنها، تو هاي مورد برر
(نادري و  »باشددر روش توصيفي پژوهشگر به دنبال توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا موضوع مي«است. 

گيري تواند تنها براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم). اجراي پژوهش توصيفي مي1388سيف نراقي، 
ســاختارهاي  يا يمعبارت اســت از فهم و بهبود مجموعه مفاه يليهدف پژوهش تحل يي،از ســو). 1383باشــد (ســرمد و همكاران، 

. به يمآوريها را به اجرا در مبندي نموده و پژوهشمســائل را ســاخت يان،مقاصــد را ب ير،به را تفســكه بر حســب آنها تجر يمفهوم
مفهوم بدست  يتو آموزنده از ماه يقدق يريتصو واهدخياست و م يمبه مفاه يدنوضوح بخش يلي،هدف پژوهش تحل يگر،عبارت د

  . و همكاران) يمهرمحمد، ترجمه 1387شورت، دهد (

 هايافته

دانش محتواي  تعريف مي كند: (PCK)) دانش آموزش يك موضوع  درسي را به عنوان دانش محتواي آموزشي 1987لمن (شو
محتوا و تعليم و تربيت چگونه  ي آن است كهدهندهاين نشان كند.آموزشي،  قسمتهاي متمايز دانش را براي تدريس مشخص مي

هاي متفاوت فراگيران سازماندهي، بازنمايي و با عالئق و توانايي اند تابا درك موضوعات، مشكالت و مسائل خاص تركيب شده
 .منطبق شده، و براي آموزش ارائه شوند

  ). 4تواند درك متخصص محتوا را از معلم، متمايز نمايد (ص بندي است كه به احتمال زياد ميدانش محتواي آموزشي، طبقه
شي كه معلمان بدان نيا ضر معيار دان شتر از در حال حا سي خود را با فناوري تدريس كنند، بي ضوع در ، نيازمند PCKز دارند تا مو

شكل TPCK» (دانش محتواي آموزشي فناورانه«توسعه  شولمن 2005؛ نيس، 2006) (ميشرا و كوهلر، 1) است( ). بر اساس ايده 
ـــرا و كوهلر (PCKاز  ـــافه كرده و  PCK) فناوري را به 2006، ميش اي ازفناوري، آموزش و محتوا آميختهرا به عنوان  TPCKاض

هاي آموزشي اساس آموزش خوب با فناوري است و نياز به درك ارائه مفاهيم با استفاده از فنĤوري؛ تكنيك TPCKتوصيف كردند: 
اهيم را كنند؛ دانش اينكه چه چيز يادگيري مفهاي ســاختارگرايانه اســتفاده ميها براي آموزش محتوا در شــيوهدارد كه از فنĤوري

تواند به بهبود برخي از مشــكالتي كه فراگيران با آن مواجهند بيانجامد؛ نمايد و چگونه اســتفاده از فناوري ميدشــوار يا آســان مي
شين و تئوري ستفاده از فناوري براي ايجاد دانش موجود و هاي معرفتشناخت دانش  پي شناخت چگونگي ا سي فراگيران و  شنا

  .)1029، ص2006ها كمك كند (ميشرا و كوهلر، جديد يا تقويت آن هايشناسيتوسعه معرفت
ــيار پيچيده و پوياي هاي خود را در زمينهمعلمان مهارت كنند كه آنها ) تمرين مي1986كالس درس (ليندهارت وگرينو،  هاي بس

پذير به دانش بستگي به دسترسي انعطاف آموزش مؤثر بنابراين، . طور مداوم، درك خود را تغيير و تحول دهندكند تا بهرا ملزم مي
شده و يكپارچه از حوزه سازماندهي  سر، دارد هاي مختلفغني، خوب  شولمن،2000؛ پوتنام و بوركو،1984(گال ) از جمله 1987؛ 

  درسي و بيش از همه، دانش فناوري. آموز، دانش موضوعدانش تفكر و يادگيري دانش
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  )2009از كوهلر و ميشرا( (TPCK) : مدل تي پي سي كي 1شكل 
ســـازي معلمان هاي مجزا براي آمادههاي  فناوري، خارج از زمينه و به عنوان مهارتاند كه تدريس مهارتمحققان اســـتدالل كرده

سيداس و مك ايساك،  سنده نيست (ورا ؛ كوهلر، ميشرا و 2000؛ فليك و بل،2001براي تدريس توسط فناوري در كالس درس، ب
ـــياري از مطالعات، به منظور 2007يحيا،  ـــط بس ـــي براي بكارگيري مؤثر فناوري توس ). بنابراين، تلفيق فناوري در برنامه درس
؛ وود 2000اي،تياس؛ آي2002؛ كرادلر و همكاران،2002سازي معلمان براي تدريس توسط فناوري پيشنهاد شده است (لي،آماده
كه توســط ميشــرا و كوهلر   TPCK). بر همين اســاس، چارچوب 2001ويليس،  ؛2002؛ وايت، رينگ اســتاف و كلي، 2004بريج،

صت2006( ست، فر شده ا سي تلفيق كنند. هايي را براي معلمان ارائه مي) معرفي  كند تا ياد بگيرند چگونه فناوري را در برنامه در
TPCK  ـــتفاده از فناوري يك معلم، دانش در مورد تدريس ـــوع به برهم كنش پيچيده ميان اس و فرايند يادگيري و درك از موض

رســـد كه در توجه مربيان و محققان را به خود معطوف نموده اســـت، زيرا  به نظر مي TPCKدرســـي، اشـــاره مي كند. توســـعه 
شتر در مورد  ست. به هرحال، نياز به درك بي سودمند بوده ا توانمندسازي معلمان براي بكارگيري فناوري در تدريس بطور مؤثري، 

  هاي  مختلف توسعه يابد، وجود دارد.تواند از طريق رويكردها و فعاليتمي TPCKچگونه  اينكه
سترتعامالت درون و ميان ساير گروه2010لوينز و كليگر، -گروهي و دريافت بازخورد از مربي (او ؛ كوين، 2011ها (تي و لي، ) و از 

ــعه 2008 ــعهكمك مي TPCK) به توس ــاركت  نيز در توس ــت (نيس،  TPCK كند. نقش مش ؛ 200؛ كوچوگلو، 2006حياتي اس
؛ 2008؛ هرينگتون، 2009؛ گوزي و روهريگ، 2009؛ ســو و كيم، 2008؛ كوين، 2007، 2006؛ ميشــرا و كوهلر، 2006ســوهاوتو، 

ــيف مي TPCK ). چارچوب2011ريالز،  ــي را توص ــيله فناوري نياز دارند و روشانواع دانش اي هكند كه معلمان براي تدريس بوس
ـــت و معلمان با هاي دانش با يكديگر همكاري مياي كه در آن، اين بدنهپيچيده  كنند. تدريس يك فعاليت مقيد به زمينه اس

TPCKوري را براي طراحي تجربيات يادگيري مناسب براي آموزشĤهاي خاص، ساخته شده براي محتواي خاص، توسعه يافته، فن
هاي محتوايي حوزه برند. آموزش خوب، با فناوري، مستلزم تغيير دراند، بكار ميعرفي شدههاي يادگيري خاص مطوركه در زمينهآن

ـــت. چارچوب  ـــي موجود اس كند تا همچنين به عنوان يك لنز نظري و مفهومي براي محققان و مربيان عمل مي TPCKو آموزش
  ي تدريس كنند.آمادگي معلمان را پيش و حين خدمت اندازه بگيرند تا به طور مؤثر با فناور

ــت و تعامالت متنوعي بين فناوري، آموزش، و محتوا وجود دارد، يك راه حل  ــر به فرد اس ــي منحص از آنجا كه هر موقعيت آموزش
براي مسئله آموزش وجود ندارد. با توجه به روابط متقابل ميان فناوري، آموزش و محتوا، معلمان با » يك اندازه براي همه«جامع يا 

كند. دي مواجهند. اين تصميمات با جايگشت تكنولوژي، آموزش، موضوع درسي و موقعيت كالس درس تغيير ميتصميمات متعد
دهد كه معلم بايد عامل فعال باشد و معلمان بايد به طراحان برنامه درسي خودشان تبديل شوند هاي احتمالي نشان ميتنوع پاسخ

)Koehler & Mishra ،2005a .(ــا منتهي شــد » معلمان به عنوان طراحان«زگار آموزش با فناوري، به ايده ماهيت پيچيده و ناس

 دانش محتوای آموزشی فناورانه

شیدانش آموز

دانش آموزشی فناورانه

دانش فناوری

دانش محتوای آموزشی

 دانش محتوايی

دانش محتوای فناورانه
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سئله بطور خالقانه، درگيرند  سئله و حل م ، Koehler & Mishra(كه دائما در فرايند فعال، تكراري، و مبتني بر بازخورد يافتن م
2005b .() كند؛ ســپس كردن يك مســئله، آغاز مي كند، در فرآيند طراحي، طراح با پيدا) پيشــنهاد مي1996همانطور كه كافي

گيرد چگونه موقعيت را اصالح كند و با حل مسئله كند تا از آن معنايي بسازد، در نظر مييابد، تالش ميحل را ميبخشي از اين راه
شــود زيرا يشــود ولي در واقع، هرگز تمام نمرســد اين فرايند وقتي يك  مصــنوع ايجاد شــد، متوقف ميدهد. به نظر ميادامه مي

  ).73، ص1996گيرند (كافي، هاي  طراحي جديد مورد استفاده مجدد قرار گرفته و ميهاي طراحي موجود، در موقعيتحلراه
هاي تدريس مجزا، منســجم اي از شــيوه)، برنامه درســي شــامل قطعاتي اســت كه به جاي مجموعه1996به گفته براون و كمپين (

طور ارگانيك هستند، ناشي از ناديده گرفتن هاي آموزشي موفق، كه شامل فناوري بهيجاد برنامهكنند. اغلب، شكست در اعمل مي
رو، ). از اين1034، ص2006اســت (ميشــرا و كوهلر، » هاي مجزايي از اقالمتالش براي جمع كردن مجموعه«اين ايده  انســجام و 

دانند، درك كرده دار را ميد كه قطعات مرتبط به يك كل معنيتوانند باشــنهايي ميخالق چنين قطعه طراحي پيچيده، فقط معلم
ــت. فرايند ثابت مذاكره در ميان محدوديت TPCKبرند. اين ماهيت و بكار مي ــود كه طرحهاي موجود، باعث مياس ها از طريق ش

( اســت  16شــبيه به ســرهم بنديهاي تكراري تغيير و پااليش، براي ايجاد تجربيات يادگيري مطلوب اجرا شــوند. اين فرآيند چرخه
Papert,1992 &  Turkle ،(پذيري تأكيد دارد.كه بر روي خالقيت و انعطاف  

ه اين ابزارها گيرند، چگونهاي موجود ميو فناوري به همين ترتيب، معلمان اغلب تصــميمات خالقانه را بر اســاس موقعيت تدريس
ــكه بر ا -هاي موجود را ارتقاء دهندتوانند آموزشمي ــدههاي موجود و محدوديتاس هزينهس اند. معلمان طي هاي محتوا تعيين ش

سي ميفرايند طراحي برنامه صميماتي كه براي تهيه برنامه در شان، ت سي خود سئوليت اوليه هاي در شده آگيرند، به م نان تبديل 
د تا بخشي كني به معلمان كمك ميكنند. به اين دليل، فرآيند طراحهاي آموزشي خاص را درك مياست، كه خصوصيات موقعيت

ســازي مربي گاههاي بســيار مهمي در آنيز داللت» معلمان به عنوان طراحان«). تصــوير 1934از آن برنامه درســي شــوند (ديويي، 
ـــتلزم  اين اســـت كه فراگيران به هاي ه كنند و زمينهطور فعال اين فرايند را تجربمعلمان دارد. طراحي يا يادگيري با طراحي، مس

  .)Perkins ،1986؛ Kafai ،1996؛ Harel & Papert ،1990 ،1991(غني را براي يادگيري آنان فراهم كنند 
»  برنامه درســـي طراحان«هاي قابل توجهي دارد، بويژه معلمان بايد به عنوان معلمان داللتبراي معلمان و مربي TPCK چارچوب

ـــوند. با در نظر گرفتن مربي دو روش كليدي «ان و انواع فعاليت را به عنو» فناوري يادگيري با طراحي«ن، معلمادر نظر گرفته ش
سايي مي» TPCKبراي توسعه  سرا به روشي كل ICTمعلمان بايد تلفيق كنيم. مربيشنا يار محبوب نگر مجسم كنند. چارچوب ب

TPCK شيوه سيله فناوري نيازمند تغيير مكان در خروج از  ست. آموزش خوب بو ست. ر هر دو حوزه آموزش و مها دمهم ا حتوا ا
شيوهبنابراين، مربي سواد فناوري، براي ترويج  شان فكر كنند، و فراتر از  شي پيش بروند همعلمان بايد در مورد زمينه خود اي آموز

  كنند.كه بطور خالقانه از تعامل فنĤوري، آموزش و محتوا استفاده مي

موزش آهاي گوناگون اســـت كه در ابتكار عمل تدريس و كيفيت انش در عرصـــهظرفيتي براي توليد و كاربرد د TPCKچارچوب 
شــود. چارچوب يهاي درس ميســر ماي معلم در ســايه ابتكار عمل او در كالستواند نقش مؤثري ايفا نمايد. رشــد حرفهعلوم، مي
TPCKشده، فرصت شرا و كوهلر معرفي  ر فناوري را در كند تا يادبگيرند چطوهايي را براي معلمان علوم  فراهم مي، كه توسط مي

  ).2006برنامه درسي تلفيق كنند (ميشرا و كوهلر، 
TPCK به رابطه متقابل پيچيده بين دانش تكنولوژيكي، دانش پداگوژيكي و دانش محتوايي يك معلم اشاره دارد و فصل مشترك ،

ست. چارچوب  سه نوع دانش ا ساس معلم را به عنوان طراح  TPCKاين  سازد. نقش ح سته مي  سي برج معلمان الزم «برنامه در
). 2007(بال و همكاران، » هاي محتوايي خاص تركيب شــوندتواند با مفاهيم اختصــاصــي در حوزهها مياســت بدانند كدام فناوري

سازد. ان ميكنند كه يادگيري مفاهيم علمي پيچيده را آسرا به عنوان يك دانش ويژه فناوري پيشنهاد مي TPCKميشرا و كوهلر، 
، تضميني جهت ارائه TPCK اين دانش مستلزم درك عميقي از ارائه مفاهيم علمي با استفاده از فنون پداگوژيكي و فناورانه است. 

هاي آموزش معلم علوم، به ســوي توســعه دانش معلمان براي چارچوبي مفيد براي تلفيق فناوري در برنامه درســي و هدايت برنامه
ــيل ــازي معلمان در ، بطور ذاتي تفاوتTPCKه فناوري اســت. تدريس علوم بوس هاي فردي بين يادگيرندگان را از طريق توانمندس

                                                            
16. bricolage 
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دهد كه از به معلمان اجازه مي TPCKســازد. بعالوه، چارچوب پذير، منطبق ميهاي انعطافها، مواد و ســنجشايجاد اهداف، روش
  اده كنند.هاي منعطف متعدد در دسترس، به نحو احسن استفرسانه

كنند كه دانش فناورانه دانشــي اســت كه درك عميقي از چگونگي تحقق طيف گوناگوني از كارها، با ميشــرا و كوهلر اســتدالل مي
العمر فراهم اســتفاده از فناوري اطالعاتي و مهارت فناوري اطالعاتي، براي پردازش اطالعات، ارتباطات و حل مســئله بصــورت مادام

شرا،سازد (كوهلر و ممي ست كه دربرگيرنده برهم كنش پيچيده  TPCK). به عبارت ديگر، 2009ي اي ميان شكلي نوپا از دانش ا
ـــت.  ـــازد تا بطور موفقيتمعلمان را قادر مي TPCKدانش محتوايي، دانش پداگوژيكي و دانش فناوري اس آميزي فناوري را در س

ـــط ارائه ـــب در هم آميزند. در مجموع، ها وراهبردهاي خاص محتواتدريس علوم، از طريق بس ـــتلزم درك و  TPCKيي مناس مس
  شناسايي:

  الف) بكارگيري فناوري مناسب،  
  ب) در يك حوزه محتوايي خاص در علوم،  

  پ) به عنوان جزئي از يك راهبرد پداگوژيكي،  
  ت) درون يك زمينه آموزشي معين،  

  ).2008ا يك هدف آموزشي يا نياز فراگير است (كاكس، ث) براي توسعه دانش فراگيران يك موضوع خاص يا رويارويي ب
ـــرا و كوهلر، چارچوب  ـــت بدانند،  TPCKميش را نه تنها به عنوان يك چهارچوب مفهومي براي تفكر درباره آنچه معلمان الزم اس

يري بوسيله طراحي، شناسايي نمودند؛ بلكه روشي را نشان دادند كه اين نوع دانش ممكن است از طريق برخي رويكردها نظير يادگ
ـــعه يابند. اين مقاله بر مزاياي بالقوه چارچوب  كند كه معلمان ، به عنوان مدلي مؤثر در آموزش معلم علوم تاكيد ميTPCKتوس

ـــازد تا ابزارهاي فناوري را بطور منعطف براي محتواها و حوزهعلوم را قادر مي هاي يادگيري، بكار برند. هاي گوناگون در محيطس
شان را مطابق با اين برنامه درسي ويژه، با استفاده مؤثراز علمان به چنين دانشي مجهز باشند، آنها قادر خواهند بود تا دروسوقتي م

اي براي هر رويكرد ، شامل مقاالت نمايهTPCK  ) توصيفي از  سه رويكرد براي توسعه1فناوري، طراحي كنند. جدول زير (جدول 
  است.

  توصيفات TPCKويكردهايي براي توسعه
ـــي موجود خود  معلمان بر دانش محتواي  TPCKبه PCKاز  تمركز  (PCK) آموزش

ي ها ممكن است به خوبكنند تا بينشي را شكل دهند كه فناوريمي
ـــي كار كنند ( هريس و هوفر،  براي اهداف يادگيري ؛ 2009خاص

  را ببينيد). 2009دورينگ، شاربر، ميلر و ولتسيانوس، 
ر دبه طور كلي معلمان دانش خود از فنĤوري را براي توســعه مهارت  TPCKهبTPKاز

از  ســازند؛ ســپس آنهاهاي يادگيري ميدر زمينه اســتفاده از فناوري
ـــي ـــعــه محتواي خــاص ـــنــاســــايي و توس آن دانش براي ش

  نندكاستفاده مي برد،هاي فناوري سود ميكه از تدريس با استراتژي
  را ببينيد). 2009( آنگلي و واالنيدس،  

ه كآورند هايي به دســت ميمعلمان تجربه و دانش را از طريق پروژه بطور همزمانTPCKوPCKتوسعه  
سائل مهايي براي يادگيري حلاصالح راه طراحي و را به تعريف، آنها

مل مينمايد. فرايند طراحي، به عنوان منبعي عو سناريوها، ملزم مي
ـــي ايجاد كند ك تا كند هاي تعامل  فناوري، آموزش و ه روشبينش

شرا و كوهلر شكال تخصصي دانش توليد كنند (مي ، محتوا را  براي ا
  را ببينيد). 2009؛ براش و سايه،2006

 TPCK: رويكردهاي توسعه 1جدول 

  
هاي ي، اغلب از تالشهاي اجتماعي و نهادزمينه .كننداي نيز ارتباط بين تدريس و فناوري را پيچيده ميعوامل اجتماعي و زمينه

ستفاده از فنĤوري .شوندمعلمان براي تلفيق كاربرد فناوري در كار خود، غافل مي هاي معلمان غالباً تجربه ناكافي (يا نامناسب) در ا
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به  بسياري از معلمان، زماني كه فناوري آموزشي در مرحله بسيار متفاوتي از توسعه نسبت ديجيتال براي آموزش و يادگيري دارند.
ـــيلي را طي كرده ـــت كه آنها خود را در جايگاه بهتر قرار نميبنابراين، تعجب .اندامروز بود، مدارج تحص دهند تا مهياي آور نيس

بدست آوردن يك پايگاه  .نهندبكارگيري فناوري در كالس درس باشند و اغلب ارزش يا ارتباط آن با آموزش و يادگيري را ارج نمي
ـــد، بهتواند چالشهاي جديد، ميدانش و مجموعه مهارت ـــردهبرانگيز باش ـــد كه بايد با برنامه پويايي ويژه اگر فعاليت فش اي باش

شود. ستفاده قرار گيرد مگر آنكه معلمان بتوانند كاربردهاي فناوري را كه با  هماهنگ  ست كه اين دانش مورد ا عالوه بر اين، بعيد ا
هاي ناكافي به ). به عالوه، براي اين كار اغلب آموزش2005(ارتمر،  درك كنند باورهاي آموزشــي موجود خودشــان ســازگار اســت،

سعه حرفه ست. رويكردهاي متعددي براي تو شده ا سب «اي معلمان براي تلفيق فناوري، رويكرد معلمان ارائه  يكي براي همه منا
  .كنندآموزش و يادگيري، عمل ميهاي مختلفي از دهند، در حالي كه در واقع معلمان در زمينهرا ارائه مي» است

ستفاده مي  TPCKدر تدريس خود، از چارچوب ها، معلمان براي تلفيق فناوريبا در نظر گرفتن اين چالش كنند. اين چهارچوب، ا
ــرايط يا موقعيتتدريس را با  تعامل ميان آنچه معلمان مي ــردانند و چگونگي بكارگيري آنها در ش اي هفرد در كالسبههاي منحص

سي،  فناوري كند. براي تلفيقدرس، اعمال مي خالقانه  بايد بطور در عوض، اقدامات تلفيقي .وجود ندارد» بهترين راه«در برنامه در
شامل همپوشاني  TPCKهاي كالسي خاص، طراحي شده يا سازماندهي شده باشد.هاي موضوع درسي خاص در موقعيتبراي ايده

  ).2006(ميشرا و كوهلر،  در اختيار دارد را ست كه دانش الزم براي ادغام فناوري در آموزشا محتوا  فناوري، آموزش و دانش
  

  گيرييجهبحث و نت
TPCK يفيتمعلمان و ارتقاء ك ايدر رشــد حرفه ي،درس علوم و فناور هايقدرت ابتكار عمل معلمان در ســطح كالس يشبا افزا 
 ينفراهم شده و ا يادگيري يقسهولت و تعم ينهزم ي،در برنامه درس يفناور يقلفمؤثر بوده است. با ت يزشيو انگ يپژوهش ي،آموزش

الزم است معلمان باتجربه با استفاده  منظوريندارد. بد يليد آموزش علوم، در سطوح مختلف تحصينبر فرا دارييمعن يامر اثربخش
صرف وقت كاف ياز امكانات و ابزارها شك ينازند. به عالوه ابپرد يسبه امر تدر ي،فناورانه و با  ستلزم ت ص يلامر، م ص  يكارگروه تخ

  در آموزش علوم معنادار گردد. يريگياد، TPCK ينهمعلمان است تا با تبادل نظر و بحث در زم
جهدر مجموع مي تدريس ميتوان چنين نتي يا غيره) را  ناوري و  هارت (ف فاً م ـــر كه ص هايي  كافي گيري كرد: رويكرد ند،  كن

شــود، متفاوت اســت. درك جامع از دانش در هر حوزه درباره فناوري، از يادگيري آنچه كه توســط آن انجام مي يادگيري		نيســتند.
هاي آموزش معلم كه ممكن اســت درصــدد . برنامهTPCKخواهد بود. توســعه مارپيچي  TPCKاي براي توســعه بطور مجزا، پايه

شروع ميناوريبه روش تدريجي و مارپيچي باشد، احتماال با ف TPCKتوسعه  ستانداردتر و آشنا  هايي كه ممكن كنند (حوزههاي ا
پذير شوند. معلمان بايد انعطافتر يا ناآشنا تبديل ميهاي فناورانه پيشرفتهحلاند)، و به راهرا توسعه داده TPCKاست معلمان قبال 

ـــند و درك عميقي از تعامالت ميان بدنه دانش  ـــا )T ،P ،C(باش هاي خاص (از جمله دانش ختن آنها در زمينهو نحوه محدود س
شبكهدانش سه،  نگرانيآموزان خاص،  شند. معلمان بايد بجاي تالش براي اعمال هاي اجتماعي مدر شته  با هاي والدين و غيره)، دا

  هاي مختلف و شرايط متغير، منطبق سازند.رويكردهاي عام، بطور فعال خود را با زمينه
اي مرتبط سازي دانش حرفههاي بهتر براي كشف و توصيف نحوه پياده، درصدد كمك به توسعه تكنيكTPCKبنابراين، چارچوب 

شي، فناوري، زمينه شكال محتوايي، آموز ست. با توصيف بهتر انواع دانش مورد نياز معلمان (در ا اي و تعامالت با فناوري، در عمل ا
ـــتند تا واريانس را ها)، مربيان در موقعيت بهتري هس ـــطوحي كه تلفيق فناوري رخ مي آن دهد، درك كنند. عالوه بر اين، در س

ـــتTPCKچارچوب  ـــعه حرفه، فرص اي معلمان و بكارگيري فناوري هاي متعددي را براي ترويج تحقيق در آموزش معلمان، توس
ـــي پديده پيچيدهدهد و گزينهمعلمان، ارائه مي دهد كه در حال هايي ارائه مياي مانند تلفيق فناوري، به روشهايي را براي بررس

دهد كه فراتر از رويكردهاي معلمان اجازه ميشــود. عالوه بر اين، به معلمان، محققان و مربيحاضــر به تحليل و توســعه متنهي مي
تباطات شــناختي،  بر اركنند، پيش بروند، و بجاي آن به روش بومتلقي مي» افزودني«اي كه فناوري را به عنوان بيش از حد ســاده

 كنند، مجدداً تمركز كنند.هاي كالس درس نقش ايفا ميطوركه در موقعيتميان فنĤوري، محتوا و آموزش، آن
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  پيشنهادها

  استفاده از فاوا در برنامه درسي علوم، براي انجام تكاليف درس، 

  هاي درس علوم از طريق فاوا،طراحي فعاليت

پژوهشگري، بجاي تاكيد بيش از حد بر دانش و درك و فهم، در طراحي كتب تربيت  هاي تجزيه و تحليل، تحقيق وتوجه به مقوله
  معلم،

هاي تلفيقي يا تلفيق با يادگيري مبتني بر حل مسئله و تدريس انتقادي و هاي نوين تدريس مانند روشگيري از روشبهره
  هاي مشاركتي، با محوريت يادگيري مادام العمر،بكارگيري روش

  گيري از نرم افزارهاي تعاملي،و بهره ICTمعلمان علوم، با حمايت آموزش 

  و تالش كارگزاران فكور، براي ايجاد تحول در اهداف آموزش علوم، TPCKبازسازي تربيت معلمان بر اساس 

  ايتمركز بر چگونگي يادگرفتن از تجربيات و چگونگي بناكردن دانش حرفه

اي و طراحي ساختار سازي و بازساختاردهي توسعه حرفهقبيل ارائه مدل يكپارچه اصالح ساختاري در فرايند توسعه حرفه،اي از
 هاي مشاركتي است.اي منعطف كه مبتني بر گسترش ارتباطات و تعامالت دروني و بيروني و فعاليترشد حرفه

اساسي در فرهنگ مدرسه و  اي، تغييرمدت و بلندمدت معلمان علوم و توسعه حرفههاي كوتاهايجاد محيط مناسب، براي آموزش
 روش آموزش به معلمان.
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  چكيده

ورود فناوري  اطالعات و ارتباطات به عرصه فعاليتهاي بشر و پيشرفت سريع آن، تغييرات اساسي و بنيادين در امر 
يادگيري در حوزه هاي مختلف علوم فراهم  -يآموزش پديد آورده  و فرصتي استثنايي براي تحول روشهاي يادده

ساخته است. آموزش علوم يكي از مهمترين برنامه هاي آموزشي نظام آموزش و پرورش و از اركان اساسي توسعه 
علمي، اقتصادي و اجتماعي  هر كشور بحساب مي آيد. بمنظور رويارويي با گسترش روزافزون فناوري،  مدارس بايد 

 -آموزان با يافته هاي نوين علم و فناوري باشند. لذا الزم است روشها و راهبردهاي ياددهيدرصدد آشنايي دانش 
يادگيري علوم در حوزه آموزش و پرورش متناسب  با اين تحوالت و با هدف تسلط علمي و فناوري و كسب مهارتهاي 

بط ساختن رشته هاي مجزا و توسعه فراشناختي مورد بازنگري قرار گيرند. استفاده از برنامه درسي تلفيقي ضمن مرت
يافته علمي ، آموزش علوم و فناوري را تسهيل و مهارتهايي مانند تفكر انتقادي، تفكر خالق و مهارتهاي ارتباطي موثر 

  را تقويت مي كند. 
توجه  با توجه به اهميت آموزش علوم تجربي در برنامه ي درسي ملي و نيز آموزش هاي نوين در يادگيري علوم تجربي ،

به نقش مهم فاوا  درشيوه هاي  آموزشي در دنياي امروز ضروريست. هدف مقاله ، ارائه ي راهكارهاي نويني از طريق 
تلفيق فاوا در آموزش علوم تجربي در نظام تعليم و تربيت كشور است. روش پژوهش، روش اسنادي بر پايه دسترسي 

راين مقاله به  ارائه ي برخي روش هاي به كارگيري فاوا و مزيت دبه منابع دست اول اينترنتي و كتابخانه اي است. 
  استفاده از آن ها در آموزش علوم تجربي پرداخته شده است.

  
  كلمات كليدي

  فاوا، آموزش علوم تجربي،  برنامه درسي تلفيقي، برنامه درسي ملي. 
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  مقدمه 

كتشافي است. در آموزش كاوشگرانه علوم ، تقويت مهارتهاي رويكرد آموزش علوم در حال حاضر رويكرد تعاملي، فرايندي و ا
فرايندي مدنظرهستند. مهارتهاي فرايندي  با استناد به اهداف آموزش علوم  در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران 

  عبارتند از:
  توجه به ايده هاي اوليه دانش آموزان

  مشاهده
  استنباط و تفسير
  برقراري ارتباط

  ابزاركاربرد 
  طراحي تحقيق
  فرضيه سازي

  جمع بندي و ارزشيابي
  كه از طريق تدارك فضا و فعاليتهاي آموزشي كاوشگرانه قابل حصولند.

  

  اهميت آموزش علوم تجربي در برنامه ي درسي ملي
ض تغيير قرار علم تجربي حاصل تالش انسان براي دنياي اطراف و دانشي آزمودني است كه با ظهور شواهد و داليل جديد در معر

گرفته است و از گستره ي وسيعي از روش هاي تحقيق بهره مي برد. علوم تجربي هم در مرحله ي تكوين و شكل گيري چارچوب 
هاي مفهومي و هم در عرصه ي چگونگي كاربرد و عمل و تصرف در طبيعت در بستر گستره ي ديگر حوزه هاي معرفتي بشر شكل 

ازاين رو تعاملي انكار ناپذير با فلسفه، باورها و ارزش هاي پذيرفته شده فرد و جامعه دارد. با توجه به مي گيرد و نشو و نما مي كند. 
  جهت گيري هاي اين برنامه، علم تجربي حاصل كوشش انسان براي درك واقعيت هاي هستي و كشف فعال خداوند است.

به درك دنياي اطراف و زمينه سازي براي تعظيم خالق آموزش علوم تجربي از يك سو، در ايجاد بصيرت و بينش عميق نسبت 
متعال از طريق فهم عظمت خلقت ضرورت دارد و از سوي ديگر با عنايت به وابستگي روز افزون ابعاد گوناگون زندگي انسان به يافته 

  ها و فعاليت هاي علمي فناورانه ضروري مي نمايد. 
رايندهاي علمي يا به عبارت ديگر تنها مفاهيم و دانش علمي را در برنمي گيرد بلكه تربيت علمي فناورانه تنها آموزش يافته ها و ف

  فرايندهاي علمي و روش علم آموزي و مهارت هاي پيچيده ي تفكر را نيز مورد توجه قرار مي دهد.
علمي با اتخاذ روش  با عنايت به پذيرش اصل همه جانبه نگري و بر اساس رويكرد تلفيق در همه ي حوزه هاي يادگيري، پرورش

هايي كه با تلفيق درس مورد نظر و عمل سازگاري دارند، به پرورش مهارت هاي فرايندي علمي مي پردازد، و به انتقال فراورده هاي 
دانش اكتفا نمي كند. بر اين اساس يادگيرنده، در محور تمامي فعاليت هاي يادگيري قرار مي گيرد و آموختن روش و مسير كسب 

اهي و توانايي يكي از اهداف اصلي آموزش تلقي مي شود. اين امر در مسيري رشد يابنده و تعالي جو زمينه ساز پرورش انواع علم،آگ
  تفكر مي شود و خود يادگيري ، ژرف انديشي و تعالي جويي در دانش آموزان را ميسر مي سازد.

م تجربي، و با توجه به اينكه  دانش آموزان با مشاهده مستقيم با توجه به ضرورت هاي موجود در برنامه ي درسي ملي در آموزش علو
روشهاي علمي و حل مسئله، واقعيتهاي علمي را بصورت عملي درك مي نمايند و از آنجا كه فناوري، ابزاري براي انتقال بالدرنگ 
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ت را نيز ميسر مي نمايد. روشهاي متن، صوت، انيميشن و فيلم در سراسر جهان است و امكان ذخيره سازي و بازيابي آسان اطالعا
تدريس مبتني بر فناوري در كالسهاي آموزش علوم نيز  نيل به اهداف باالي شناختي آموزش را ميسر مي سازد. بدين ترتيب 

 فعاليتهاي آموزشي حافظه محور و متكي بر انباشت اطالعات، جاي خود را به روشهاي پايدار و لذت بخش يادگيري مي دهد.

  هاي  تدريس غالب دردرس  علوم تجربيروش  2-1
از جمله روش هاي تدريس غالب در درس علوم تجربي، مي توان به بحث كالسي، بحث گروهي، مطالعه ( روخواني) كتاب، سخنراني 

رش با پرسش و پاسخ، آزمايش انفرادي، آزمايش و فعاليت گروهي، گردش علمي، نمايش عكس و نمودار، نمايش فيلم، ايفاي نقش، با
  مغزي، منابع اطالعاتي ثانويه، نقاشي و ..... اشاره كرد.

اما رويكرد پژوهش محور در دهه هاي اخير در اكثر كشورهاي پيشرفته نظير آمريكا و  انگلستان در راستاي نيل به اهداف متعالي 
وانايي پژوهشگري، شناخت شيوه آموزش علوم  و رياضي حاكم شده است. هدف اين رويكرد پرورش دانش آموزاني  با انگيزه با ت

  هاي دستيابي به اطالعات، فهم و تحليل اطالعات و ارزيابي و كاربست نتايج حاصله است.
) نيزدر پژوهشي ضمن مقايسه برنامه درسي پژوهش محور و سنتي آموزش علوم، يكي از مهمترين عناصر مورد نياز 2007اينستين(

  [6]پژوهش محورانه معرفي مي كند. جهت اداره چنين كالسي را محتواي آموزشي
) استفاده از آزمايشگاه و انجام فعاليتهاي عملي، TIMSS،2003، گزارش IEAدر برنامه درسي كشورهاي موفق در آموزش علوم(

بخش جدايي ناپذيري از موضوع درسي است و تاكيد زياد بر تحقق اهداف مهارتي و نگرشي سبب شده است تا توجه خاصي به رشد 
پژوهشي مرتبط با آموزش علوم در سطح جهان نشان مي دهد كه  -بررسي مقاالت علمي  [1]. تهاي دست ورزي صورت پذيردمهار

اغلب پژوهشگران در راستاي دستيابي به سطوح باالتر حيطه هاي شناختي از طريق انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي و ارتقاي روشهاي 
  .[5]آموزش آزمايشگاهي تالش مي كنند

با عنايت به نقش موثر و مثبت اجراي فعاليتهاي آزمايشگاهي، الزمست درسهاي نظري و عملي بمنظور آموزش اثر بخش علوم  لذا
  تواما آموزش داده شوند.

برخي مفاهيم علوم تجربي احتياج به آزمايش دارند اما بعلل خاصي انجام آنها در كالس درس ميسر نيست. شبيه سازها نقطه عطفي 
الكترونيكي محسوب مي شوند كه نقش چشمگيري در ايجاد ارتباط بين دانش آموزان  و مزاياي متعددي در فرايند در آموزش 

آموزش دارند. با توجه به كمبود وسايل آزمايشگاهي مدارس، پرهزينه و خطر ساز بودن برخي آزمايشات، مي توان برخي مفاهيم 
سازي نمود تا دانش آموزان بتوانند با داشتن سي دي هاي شبيه سازي شده در هر علوم را از طريق نرم افزارهاي رايانه اي  شبيه 

زمان و مكاني خارج از آزمايشگاه بصورت جمعي و فردي به تجزيه و تحليل مفاهيم علوم بپردازند.ايجاد مدلهاي مجازي ولي واقعي 
يادگيري ،درك عميق مطالب درسي ، افزايش ميزان  -در شبيه سازها با امكان انجام مكرر آزمايشات متعدد  باعث افزايش ياددهي

  تعامل با معلم و فراگيران و انگيزه يادگيري خواهد شد.
شبيه سازي كامپيوتري يك گام مثبت براي انجام آزمايشهاي مطالب درسي است تا فراگيران به فهم عميقتر پديده هاي علمي 

 دست يابند.

ري در عصر كنوني، آموزش و پرورش وظيفه دارد برنامه هاي آموزشي و درسي علوم را با توجه به انفجار اطالعات و توسعه فناو
طوري سازماندهي كند كه توانايي هاي دانش آموزان رشد كرده و با بهره گيري از علوم و فناوري، براي رويارويي با تحوالت جديد 

  .[4]آماده شوند
راه هايي بوده اند كه در دانش آموزان زمينه هاي كاوشگري را فراهم آورند.  مربيان تعليم و تربيت از دوران سقراط تاكنون بدنبال

الگوي كاوشگري، دانش آموزان را از ابتداي كار وارد فرايند علمي مي نمايد و به آنها در گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها، بررسي 
  فرضيه ها و نظريه ها و تفكر بر روي ماهيت دانش كمك مي كند.
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ديدگاه كاوشگري و فرايندهاي آن از جمله فرايند حل مسئله، بعنوان مهم ترين ديدگاه برنامه درسي در علوم  به پرورش  توجه  
مهارتهاي كاوشگري است . يادگيري مسئله محور ضمن ايجاد نوآوري در امر آموزش، بويژه آموزش علوم، باعث ايجاد انگيزه، ايجاد 

  دام العمر و كاربرد فنون مختلف يادگيري مي شود.يك نوع استراتژي براي يادگيري ما
امروزه فراگيران براي ورود به عصردانايي و روبرو شدن با تحوالت شگفت انگيز قرن بيست و يكم بايد به طور فزاينده اي مهارتهاي 

ان بايد به مهارتهاي تفكر انتقادي و خالق را براي تصميم گيري هاي مناسب و حل مسائل پيچيده جامعه فراگيرند.دانش آموز
 .[2]پژوهش و حل مسئله مجهز شوند و روحيه جستجوگري را در خود تقويت كنند

  رويكردحل مسئله مي تواند از نقش يكطرفه معلم كاسته و نقش دانش آموزان را در امر يادگيري پررنگ كند.
رونداني آگاه، با اخالق، مسئوليت پذير، منتقد و هدف آموزش علوم بايد رساندن حداكثر اطالع به مردم و تبديل كردن آنها به شه

اهداف آموزش علوم با توجه دقيق به  .[3]توانا براي يادگيري مداوم و انجام انتخاب آگاهانه و عقالني بر اساس اين اطالعات باشد
  فرايندهاي كاوشگري از جمله فرايند حل مسئله تحقق مي يابد.

مي كند تا به جستجو بپردازند و با دست و پنجه نرم كردن با مسائل، ضمن تقويت روحيه  كاوشگري فرصتي براي دانش آموزان مهيا
  كنجكاوي، يادگيري خود را گسترش دهند، درست تصميم بگيرند ومهارت تفكر خود را گسترش دهند. 

  روش پژوهش 2-2
تا راهكارهاي ترنتي و كتابخانه اي است روش به كار رفته در اين پژوهش، روش اسنادي بر پايه دسترسي به منابع دست اول اين

  . مناسبي با بكارگيري فاوا  براي آموزش علوم  و فناوري در نظام تعليم و تربيت كشور ارائه  دهد
 بكارگيري  فاوا  در امر  تدريس علوم   2-3

 ،حالت منفعالنه در آورد را از يريادگيشود و  يريادگي نديمشاركت دانش آموزان در فرا جاديكه باعث ا يبه راه حلامروز 
يادگيري مي توان بكار برد، شامل  –مهم ترين امكانات فناوري هاي آموزشي جديد كه براي بهبود فرايند ياددهي  .ميازمندين

  موارد زير است:
 رايانه هاي شخصي و تبلت ها

 برد هوشمند جلوي كالس
 لوح هاي فشرده آموزشي

 شبكه اينترنت
 دور راه از مديريت افزار نرم

 آموز دانش پاسخ سيستم
 

امكان  گريد يبه اشــتراك بگذارند. از ســو ميســ يب فناورياز لپ تاپ خود با  ميتوانند كار خود را به طور مســتق يدانش آموزان م
ست و معلم مآدانش  كار رهيذخ نش معلم و دا،فناورانه  يدر كالس ها .موزان رجوع كندآتواند دوباره به كار دانش  يموزان فراهم ا

تبلت  دانش آموزان مي توانند به يك سوال در.  داز قبل هستن شتريبا سرعت ب زيهمه چ يآموزان در حال انجام و به اشتراك گذار
  رح كنند و پاسخ كامل را به اشتراك بگذارند.طم »پاسخ كامل«خود پاسخ دهند، بحث را با يك گروه ديگر براي يافتن 

ـــت هاي زيادي براي نقد يكديگر و اطالع از اين كه ديگران چگونه در كالس هاي مجهز به فناوري هاي ن وين، دانش آموزان فرص
  فكر مي كنند پيدا مي كنند. 
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شود و  يوزان مهمه دانش آم يعادالنه برا يريادگي يافرصت ه جاديباعث ا ،ها شيهوشمند و صفحه نما يبردها تياستفاده از وا
به اشتراك  واين صفحه نمايش ها باعث تسهيل همكاري در كالس درس . كند يم ليتبددانش آموزان را از حالت منفعل به فعال 

  [7]گذاري مطالب مي شود. 

  نتيجه گيري
ي، در كشور ما الزمست با توجه به اهميت آموزش علوم تجربي در برنامه ي درسي ملي و تاكيد بر آموزش سواد فناورانه در علوم تجرب

مايد. تا كنون رويكرد نامه درسي علوم بنحوي تغيير يابد كه نيل به اهداف متعالي آموزشي را تامين محتوا و رويكردهاي آموزشي برن
عطوف گردد. پژوهش محوري در اهداف درس علوم بخوبي متبلور نشده است و الزمست به مولفه هاي اين رويكرد توجه بيشتري م

آموزان پرورش  د بازنگري قرار گيرد تا مهارتهاي پژوهشي دانشبنظر مي رسد شيوه طرح و سازماندهي برخي از مفاهيم نيز مور
  يابند.

لوح هاي فشرده  استفاده از فاوا سبب توسعه يادگيري مشاركتي دانش آموزان مي شود و آنها را به كاوش در اطالعات موجود در
جام  فعاليتهاي كالسي را به نوآوري در ان آموزشي، اينترانت شبكه رشد دانش آموزي، شبكه اينترنت، تشويق و ترغيب مي كند و آنها

  .سوق مي دهد نظير تدوين گزارش تحقيق، طراحي تارنما، وبالگ نويسي، ويكي ها
مي سازد، بكارگيري  آموزش علوم و فناوري به كمك برنامه درسي تلفيقي، فراگيران را براي مواجهه با  دنياي مدرن امروزي آماده

ادي، تفكر خالق و علوم و فناوري موجب يادگيري عميق و ماندگار و  تقويت مهارتهاي  تفكر انتقبرنامه درسي تلفيقي در آموزش 
  ارتباطي  فراگيران مي شود.

راهم نكرده مطالعات نشان مي دهد مجموعه شرايط فعلي آموزش و پرورش بستر مناسبي براي آموزش علوم و فناوري اثر بخش ف
اوري جهاني در آموزش و پرورش كشور ما متناسب با تحوالت جديد در عرصه علوم و فناست و  جايگاه آموزش علوم و فناوري 

ات در آموزش فراهم نيست.آموزش علوم و فناوري نيازمند بستر مناسبي است كه تنها از طريق بكارگيري  فناوري اطالعات و ارتباط
  ين رويكرد مي باشند.خواهد شد لذا راهكارهايي در اين زمينه  ارائه شده اند كه منطبق بر ا

راهم نكرده مطالعات نشان مي دهد مجموعه شرايط فعلي آموزش و پرورش بستر مناسبي براي آموزش علوم و فناوري اثر بخش ف
اوري جهاني است و  جايگاه آموزش علوم و فناوري در آموزش و پرورش كشور ما متناسب با تحوالت جديد در عرصه علوم و فن

طات در آموزش فراهم فناوري نيازمند بستر مناسبي است كه تنها از طريق بكارگيري  فناوري اطالعات و ارتبا نيست. آموزش علوم و
  خواهد شد لذا راهكارهايي در اين زمينه  ارائه شده اند كه منطبق بر اين رويكرد مي باشند. 

  پيشنهادها
يل آزمايشگاهي ، س و تجهيز مدارس از لحاظ امكانات و وسافراهم سازي امكانات فناورانه آموزشي متناسب با روشهاي فعال تدري

  رايانه و ابزارهاي چندرسانه اي
ر طرف نمودن ضعفهاي بكارگيري فناوريهاي آموزشي نظير لوح هاي فشرده تصويري، نرم افزارهاي تعاملي، مدل و .... در آموزش  و ب

 تكنولوژيكي محيطهاي آموزشي

 وزان به توليد علم و محتواي الكترونيكيتشويق دبيران، معلمان و دانش آم
  تغيير نگرش دبيران به استفاده از ابزار فناوري در آموزش علوم

) شامل تصاوير، اسناد، شبيه سازي ها، فيلم در فعاليتهاي كاوش مدار يا حل 17RWLOاستفاده از اشياء يادگيري دنياي واقعي (
  مسئله  با تمركز بر موضوعات علوم پايه و فناوري 

                                                            
١٧Real World Learning Object  
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  طراحي فعاليتهاي عملي مناسب و تهيه آزمايشگاه مجازي مطابق با كتاب درسي
  ارتقاء علمي و عملي معلمان با استفاده از دوره هاي بازآموزي در خصوص كار در آزمايشگاه واقعي و مجازي

 گيرياستفاده از بازيهاي رايانه اي و سرگرمي هاي علمي در آموزش علوم  براي غناي آموزش و تثبيت ياد
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آموزش علوم پايه در كشورهاي توسعه يافته و كمترتوسعه يافته؛ چالش ها و 
 فرصت ها

  2، اعظم غالمي1فهيمه صحرانورد

  sfahimehs@gmail.comدانشجوي دبيري زيست شناسي دانشگاه فرهنگيان، 1 

 azam.gholami@gmail.com ،عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان،دكتراي فيزيولوژي جانوري2

 

 چكيده
د. اين دانش علوم پايه تنها گنجينه ي مشترك بشر مي باشد كه ميتواند كيفيت زندگي اكثريت مردم دنيا را ارتقا ده

جهان  سعه يافته يمقاله به بررسي تفاوتهاي نظام آموزشي علوم پايه در كشورهاي كمتر توسعه يافته با چند كشور تو
و تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف هاي سيستم آموزشي آنها و طرح مشكالت و چالشهاي آموزش علوم پايه مي 

ا ضعف پردازد. به عنوان مثال محتواي برنامه هاي آموزشي درسي علوم ايران شباهت زيادي به ساير كشورها دارد، ام
رآمد همتايان خود در ساير كشورها به دليل به كارگيري روشهاي ناكا عملكرد تحصيلي برخي فراگيران در مقايسه با

شد. از جمله مشكالت اصلي كه بايد براي آموزش علمي مناسب و پايدار برآنها غلبه كرد، يادگيري ميبا-ياددهي
 علم ونامساعد بودن توسعه ي حرفه اي جذب و آماده سازي معلمان كارآمد؛ ناكافي بودن تعداد معلمان فعال در 

فناوري؛ يكنواخت بودن ساختار تدريس(معلم محوري)؛ هچنين نامساعد بودن وضعيت فيزيكي مدرسه و كمبود فرصت 
هاي آزمايشگاهي مي باشد. رونق كاذب آموزشگاه هاي تضميني و تست زني در كنكور از جمله مهمترين چالش هاي 

شورهاي توسعه يافته معلمان الزامات كافي براي عدم يادگيري موفق در كشورهاي كمتر توسعه يافته است. در ك
هاي رسيدگي به همه ي دانش آموزان را در اختيار دارند؛ اما در كشورهاي كمتر توسعه يافته بسياري از اين فرصت

  آموزشي وجود ندارد. 

ه وسعه يافتاين مقاله حاصل يك مطالعه ي اسنادي مي باشد و نتايج آن نشان ميدهد وضعيت آموزش كشورهاي كمتر ت
  در مقايسه با كشورهاي پيشرفته از نظر فناوري هاي آموزشي و روشهاي نوين تدريس نامطلوب مي باشد. 

آموزش، علوم پايه، فناوري، توسعه واژه هاي كليدي:  

                                                            
 نام و نام خانوادگی نويسنده ی مسئول  
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  مقدمه-1
ي بايد به گونه اي با بخش علوم پايه، دروس يادگيري بعضي از دانش ها براي استفاده ي عملي بهتر در زندگي است. بنابراين بخش تئور

كه هم قوه ي جستجوگري را در دانش آموز شكوفا نمايد و هم دانستن و كشف مجهوالت را براي آنها نشاط آور سازد،  عملي آميخته شود
جموعه اي از همچنين آنچه را كه در دنياي امروز و فردا به آن نيازمندند به آنها بياموزد. براي تحقق اين امر يك معلم بايد همزمان م

  . [7]دانش ها را در هم بياميزد تا بتواند تدريسي اثربخش را طراحي كرده و در كالس ارائه كند

در دانشگاه فرهنگيان، كارورزي باتوجه به مطالعات مروري انجام شده همچنين با تكيه بر اطالعات گردآمده از گذراندن سه دوره واحد 
حال توسعه همچون ايران، گرايش اكثريت معلمان به سمت روشهاي سنتي تدريس ازجمله اين نتيجه حاصل آمد كه در كشورهاي در

روش سخنراني است. و اين روش پاسخگوي نياز دانش آموزان نمي باشد و تنها به يادسپاري كوتاه مدت مفاهيم انتزاعي كمك ميكند و 
عال دانش آموز به دنبال لمس حقيقت موضوع ميباشد. به سهم بسيار كمرنگي در عيني كردن مطالب علوم پايه دارد. چرا كه ذهن ف

عنوان مثال از جمله راهكارهاي كشورهاي پيشرفته براي عيني كردن مفاهيم انتزاعي علوم پايه برگزاري كالس هاي آزمايشگاه مي باشد، 
اري كالسهاي آزمايشگاه در دروس اين در حاليست كه بيشتر مدارس كشورهاي كمتر توسعه يافته آزمايشگاه هاي مجهز ندارند. برگز

  علوم پايه، يكي از موفق ترين راه هاي يادگيري فعال مي باشد.

يادگيري فعال نياز به آموزش فعال دارد كه فرد را قادر ميسازد راه حل مسائل و كشف مجهوالت را بيابد. اهرم اصلي آموزش فعال معلم 
د آموزش را تسهيل ميكند. نقش تسهيل گري در امر آموزش بسيار پيچيده مي مي باشد كه با انتخاب روشهاي متناسب تدريس فراين

  باشد چرا كه رعايت استاندارد ها از جمله درنظرگرفتن تفاوت هاي فردي و هوش هاي چندگانه را مي طلبد. 

تر توسعه يافته طرح جديدي كشورهاي پيشرفته در پرورش معلمان بعنوان تسهيل گر آموزش موفق بوده اند اما اين امر در كشورهاي كم
مي باشد كه موفقيت چنداني كسب نكرده است؛ زيرا اغلب معلمان نيروهاي قديمي آموزش و پرورش هستند كه از پذيرش روشهاي نوين 
 تدريس اجتناب ميكنند. يكي از داليل اصلي و مهم ديگر برنامه ريزي درسي مدارس مي باشد كه از نظر زماني براي پياده كردن طرح

  هاي آموزشي نوين مناسب نيست.

در حال حاضر دانش و اطالعات قابل توجهي در مورد تدريس و يادگيري وجود دارد كه از طريق بورس تحصيلي و مطالعات تجربي در 
بسياري از كشورهاي توسعه يافته ي سراسر جهان جمع آوري شده است. امروزه همه ي معلمان مي دانند كه آنچه كه توسط معلم 

ريس ميشود، همان چيزي نيست كه دانش آموز ياد ميگيرد. در واقع معلمان با شيوه هاي تدريس خود يادگيري را براي دانش آموزان تد
  .[6]ساده تر يا دشوارتر ميكنند. در كشورهاي توسعه يافته يادگيري مستلزم پاسخگويي فعاالنه ي فرد به اطالعات داده شده ميباشد

  مقايسه و چالش ها-2

  بررسي تطبيقي برنامه درسي آموزش متوسطه ايران با چند كشور توسعه يافته جهان:-2-1
پس از اجراي طرح هاي آزمايشي، طرح آموزش متوسطه ي جديد در سراسر كشور بطور كامل تعميم يافت و  1376تا  1374از سال 

اجراي دوره ي پيش دانشگاهي بطور  1377. در سال آموزش متوسطه براي سالهاي اول، دوم، سوم در تمام شاخه هاي تحصيلي اجرا شد
گسترده تري آغاز شد. ازجمله داليل شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره ي پذيرش اين طرح  فراهم آوردن شرايط و امكانات كافي براي 
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اعي، فرهنگي، ايجاد زمينه ي ارتقاي كيفي آموزشهاي علوم پايه و فني و حرفه اي و توسعه ي آنها جهت رفع نيازهاي اقتصادي، اجتم
  .[1]اشتغال مفيد و ادامه تحصيل در دانشگاه ها و تعيين رشته هاي تحصيلي بر حسب نيازهاي كشور بود

لي شاخه ي كنظام آموزش و پرورش متوسطه در ايران به سه شاخه ي تحصيلي نظري، فني و حرفه اي و كاردانش تقسيم ميشود. هدف 
عالقه ي دانش  قرار مي گيرد؛ اعتالي سطح دانش عمومي، پرورش فضايل اخالقي و شناخت بهتر استعداد ونظري كه علوم پايه در آن 

  .[1]آموزان براي ادامه تحصيل در دانشگاه مي باشد

رود به و) نام آزموني است كه براي سنجش دانسته هاي علمي داوطلبان پس از گذراندن دوره متوسطه و براي concoursكنكور (
ر كشورهاي اروپايي و ه در برخي كشورها مانند ايران، چين، تركيه و كره جنوبي برگزار ميشود؛ در صورتي كه اينگونه آزمونها ددانشگا

ح متوسطه دانش اياالت متحده ي آمريكا برگزار نمي شود. به عنوان مثال در كشور انگلستان چالش هاي كنكور حذف مي شود و در سط
ودي به گزينش اي خود، آموزش نظري مورد نظر را دريافت مي كنند و مدارس از طريق برگزاري آزمون ورآموزان بر اساس توانايي ه

جوزي براي ورود دانش آموز مي پردازند. و مدارس سطح بندي مي شوند و مدرسه ي داراي باالترين سطح مدركي را ارائه مي دهد كه م
  .[1]نش آموزان براي انتخاب شغل آينده ي خود آماده ميشونددانش آموزان به دانشگاه مي باشد و در ساير سطوح دا

ن كشورها گواه اين در كشورهاي كمتر توسعه يافته آموزش پويا و باكيفيت جاي خود را به مدرك گرايي داده است؛ تعدد دانشگاه در اي
پايي نظير نروژ، سوئد، حاليست كه كشورهاي اروموضوع مي باشد. به عنوان مثال ايران پنج برابر كشورهاي پيشرفته دانشگاه دارد اين در 

يافته جهان زير پانصد  دانمارك زير صد دانشگاه تاسيس كرده اند و شمار دانشگاه ها در آلمان، انگليس، ايتاليا و ساير كشورهاي توسعه
  .[2]مي باشد

يكار كشور را توليد به پنجاه درصد از جمعيت ب اين تعداد دانشگاه حدود پنج هزار ميليارد از بودجه ي كل كشور را مي بلعد و نزديك
اعث شده است ميكند. تاسيس بي رويه دانشگاه يكي از معضالت جدي ايران و محل اسراف بودجه هاي آموزشي است. نگاه مدرك گرا ب

جهان در هر  يه درسيستم آموزشي كمترين كارايي ممكن را در افزايش بهره وري داشته باشد اين در حاليست كه رشته هاي علوم پا
  .[2]سال تخصصي تر و پيچيده تر مي شود و به تبع آن گرايش هاي مشاغل نيز تخصصي تر و جزئي تر مي شود

علم مهمترين عضو نظام به اعتقاد ژاپني ها شايستگي هر نظام به اندازه ي شايستگي اساتيد و معلمان آن است. از اين رو مي توان گفت م
نابراين در كشورهاي توسعه يافته به جاي تاسيس بي رويه ي دانشگاه بخش اعظمي از بودجه بياددهي است. -ريآموزشي در فرايند يادگي

ين امر باعث اي آموزشي صرف تربيت معلمان و اساتيد با مهارت حرفه اي باال و تقويت روحيه ي پژوهشگري در آنها ميشود. تحقق 
  .[5]م پايه مي شودافزايش قابل توجه سطح يادگيري فراگيران در علو

در مورد مفهوم ارتقاي مهارتهاي حرفه اي معلمان كه از اواسط قرن بيستم در نظام هاي آموزشي پديدار شده است، صاحب نظران امر 
به مولفه هاي روش تدريس و ارزشيابي و تكنولوژي  19و بومهان 18تعليم و تربيت نظريات مختلفي را بيان كرده اند. از جمله هايبرمن

زشي اشاره كرده اند. منظور از اين مهارتها آگاهي معلمان از روشهاي تدريس، سازمان دهي و اداره ي كالس، مشاوره و راهنمايي آمو
  .[5]فراگيران، اجراي روشهاي نوين تدريس، طراحي آموزشي و... مي باشد

                                                            
١٨Huberman  
١٩Boomhan  
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عتقدند كه به براي مثال نمايندگان صنعت م در حال حاضر نگراني زيادي درباره ي خروجي آموزش علوم پايه در مدارس وجود دارد.
ه بايد به قدري كاربردي دانشمندان، تكنسين ها و مهندسان با دانش علمي و عملي بااليي نياز دارند. آنها اعتقاد دارند آموزش علوم پاي

اي تحقق اين هدف ايي كنند. برباشد كه پاسخگوي نيازهاي روزمره و شهرنشيني باشد. همچنين افراد بتوانند سبك زندگي سالم را شناس
  .[6]مدرسه و دانشگاه عوامل تقويت كننده و پرورش دهنده مي باشند

اين ضعف  وعدم توجه به دانش عملي يكي از اساسي ترين ضعف هاي عملكردي نظام آموزشي كشورهاي كمتر توسعه يافته مي باشد. 
لي نيز از اين قاعده يران، نمي باشد بلكه دانشگاه ها و مراكز آموزش عامحدود به مدرسه به عنوان اولين جايگاه آموزش و پرورش فراگ

  مستثني نيستند.

  بهبود فرايند يادگيري در كشورهاي مختلف جهان اجرا مي شود: شيوه هاي مختلفي براي-2-2
  فنالند؛ رويكرد آموزشي مهارت محور

ترين رتبه را دارد. اولويت رويكرد آموزشي در اين كشور آموزش مهارتهاي فنالند هميشه باال "برنامه بين المللي فراگيران"در آزمون جهاني 
 20مربوط به فناوري اطالعات و مهارتهايي براي زندگي حرفه اي است. لينا كروكفورس مي  21استاد تربيت معلم در دانشگاه هلسينكي  

اضيات. اما همزمان دنبال راه هاي تازه اي مي گرديم تا گويد: هنوز از رويكرد آموزشي مبتني بر محتوا هم پيروي مي كنيم، مثال در ري
  بين رويكرد مهارت محور و محتوا محور تعادل برقرار شود.

  ژاپن؛ اصالحات آموزشي در راستاي جهاني شدن

است. ژاپن  رجي بودهدر اين رويكرد آموزشي توانايي در برقراري ارتباط بسيار اهميت دارد. ضعف بزرگ سيستم آموزشي ژاپن زبانهاي خا
  .[8]اشندببا اين اصالحات سعي دارد ضمن حفظ ارتباط علمي خود با دنيا افرادي را تربيت كند كه آغازگر تغيير و دگرگوني 

  

  وضعيت علوم پايه در ايران-3
خاصي برخوردار  ميتدر تاريخ علم مسلمانان، علوم پايه شامل رشته هاي شيمي، فيزيك، رياضي و آمار، زيست شناسي و علوم زمين از اه

بسياري  ه هستند.بوده است.پايه نظري، بنيان و اركان تمامي شاخه هاي دانش بشري و رشته هاي دانشگاهي، همين رشته هاي علوم پاي
هاي زيادي را به عمل مي آورند وبا بهره جويي از علوم پايه، از دانشگاههاي كشورهاي توسعه يافته ساالنه در اين حوزه سرمايه گذاري

رهايي محسوب زمينه هاي توسعه را در قلمرو صنعتي، علمي و فني به وجود آورده اند و اكنون بسياري از اين كشورها سرآمد كشو
گاههاي معتبر جهان بهترين ها را در نكته قابل توجه اينجاست كه دنياي توسعه يافته و دانش علم شاخص هستند. شوند كه در توليدمي

ه ها وداليلي از اين رشته ها بكار مي گيرند اما در كشور ما به علت نداشتن بازار كار خوب، انزواي اين رشتدانشگاههاي خود در اين 
كنند ه را انتخاب ميدست، شركت كنندگان برتر (رتبه هاي يك تا دستكم سه هزار) در كنكور سراسري، عمدتا رشته هايي غير از علوم پاي

 .مي توانند به كسب كار و جايگاه هم شان اين رشته ها در كشور بينديشندچراكه فارغ التحصيالن اين رشته ها ن

                                                            
٢٠ Lina krokovers 
٢١Helsinki  
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هاي كم توجهي به علوم پايه در كشور، به موارد زيادي مي توان اشاره كرد كه عمدتا به نگاه سنتي حاكم بر عرصه علم در بررسي ريشه
ي را نسبت به علوم پايه ارجحيت بخشيده است و علت و دانش كشور بر مي گردد؛ همان ديدگاهي كه رشته هاي فني و مهندسي و پزشك

اصلي آن نيز نظام آموزش عالي نوين كشور است كه بر پايه سياست هاي استعماري در اوايل قرن بيستم ميالدي با الگو گيري از نظام 
  .آموزشي غرب، بنا نهاده شد

التحصيالن رشته هاي مهندسي و فني كشورهاي در حال توسعه  دانشگاههاي معتبر كشورهاي غربي و بازار كار اين كشورها با جذب فارغ
و از جمله ايران، عمال به رواج اين ديدگاه در جامعه دامن زده اند. قابل انكار هم نيست كه دولت هاي غربي براي از دست ندادن انحصار 

  د.ندهاي مختلف، بازدارندر توليدات علمي، كشورهاي درحال توسعه را از ورود به اين عرصه، با شيوه ها و ترف

داليل بسيار ديگري نيز در خصوص بي توجهي به علوم پايه در كشور وجود دارد، از جمله جاذبه كم، سنگين و دشوار بودن دروس رشته 
قعي هاي علوم پايه و عدم تعريف صحيح و مناسب از رشته هاي علوم پايه در مرحله پيش از دانشگاه براي جوانان، عدم ارزش گذاري وا

براي رشته هاي علوم پايه با توجه به دشواريها و سختيهاي آنها، فقدان موسسات كافي پژوهشي علوم پايه در كشور، وجود خالء ساختاري 
جهت جذب نخبگان علوم پايه، وجود ارزش هاي غلط در جامعه علمي مانند: اعتبار قايل شدن به بعضي رشته هاي علمي و توجه و بهاي 

ا در مقايسه با رشته هاي علوم پايه، عدم رشد هماهنگ بين رشته هاي علمي مورد نياز كشور و به روز كردن پايه هاي زياد براي آنه
 علمي و تجهيزات تخصصي و نيز عدم تخصيص بخشي از بودجه هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي براي پژوهش هاي بنيادي مربوطه و...

[3].  

  :بهبود وضعيت علوم پايه	‐1‐3

ظرقاطبه كارشناسان و نخبگان علمي كشور عدم توجه به اهميت و جايگاه علوم پايه، لطمات جبران ناپذيري را به پروسه نهضت توليد از ن
با اين حال مي توان اولين گام جهت بهبود وضعيت رشته هاي علوم پايه در دانشگاهها را قرار دادن اين رشته  علم كشور وارد خواهد كرد.

اقعي خود در نظام آموزشي دانست و درمرحله بعدي، نيازمند اصالحات جدي در شيوه ها و روش هاي تدريس و تكنيك ها در جايگاه و
  .هاي آموزشي و نيز استفاده از ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي و درنهايت به روز كردن تدريس در اين رشته ها مي باشيم

ي درسي و خاتمه دادن به شيوه هاي سنتي اداره كالس ها در رشته هاي علوم پايه تواند تركيب و برنامه ريزي واحدهااقدام بعدي، مي
باشد بطوري كه كالس هاي خشك، كسل كننده و كم تنوع را به كالس هايي با نشاط و پر تحرك تبديل نماييم. رقابتي كردن دانشجويان 

قات دانشجويي از ديگر راهكارهاست تا به نوعي انگيزه سازي هم ويژه در حوزه هاي نوآوري، ابتكار، ابداع ، درقالب مساباين رشته، به
  د.صورت گرفته باش

هاي تحقيقاتي برپايي اردوهاي آموزشي براي رشته هاي علوم پايه در مناطق توريستي و تفريحي مانند مناطق آزاد و حمايت مالي از پروژه
انگيزه در دانشجويان اين رشته ها موثر واقع شود. در كنار همه اين برنامه و پژوهشي رشته هاي علوم پايه نيز مي تواند در ايجاد نشاط و 

ها، نظام آموزشي كشور مي بايست دانشجويان و دانش آموختگان رشته هاي علوم پايه را در بخش صنعت بكار گرفته وبيش از گذشته 
  .حضور آنان را مغتنم شمارند

شته هاي علوم پايه در جايگاه واقعي خود، بازتعريف اين رشته ها و مشخص كردن از گام هاي اساسي ديگر در راستاي قرار گرفتن ر
انتظارات جامعه علمي از دانشجويان اين رشته است. از جمله اينكه دانشجو بداند به دنبال چيست و جامعه از او چه انتظاراتي دارد و 

ژه هاي تحقيقاتي در چارچوب علوم پايه، بازتعريف حمايت مالي از پرواينكه قرار است با توليد علم، در چه جايگاهي خدمت كند. عالوه بر 
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در آخر بايد گفت در چارچوب ايده  ارتباط اين رشته ها با بخش هاي صنعتي و مراكز پژوهشي نيز يك ضرورت اساسي به نظر مي رسد.
گاههاي ذيربط بويژه وزارت علوم، تحقيقات و كه از سوي رهبر فرزانه انقالب اسالمي مطرح شده است، دست "نهضت توليد علم"واالي 

فناوري، موظفند برنامه هاي خود را با هدف فرهنگ سازي و تغيير ديدگاهها در قبال رشته هاي علوم پايه، در همين راستا تدوين و 
  .[3]اجرايي كنند

  فناوري اطالعات ، استفاده از مواد و تكنولوژي آموزشي-4
ولوژي در آموزش مي توان به ارتقا كيفيت تدريس و يادگيري آسان فراگيران اشاره نمود. تكنولوژي مي تواند از جمله فوايد استفاده از تكن

  آموزش و يادگيري را انفرادي كند. و دسترسي به آموزش را بطور يكسان براي همه ميسر سازد.

تركيب آموزش الكترونيكي و آموزش حضوري (كالس  باتوجه به نتايج حاصل شده از دوره هاي كارورزي؛ استفاده از تكنولوژي آموزشي و
درس) فرايند آموزش را از حالت منفعل به حالت پويا تغيير ميدهد. و حافظه محوري( از بر كردن مطالب) را به يادگيري فعال(توليد 

لمي را به دانش عملي نزديك تر مفهوم توسط يادگيرنده) تبديل ميكند. اين امر مخصوصا در علوم پايه بسيار مهم مي باشد. زيرا دانش ع
  .[4]مي سازد

  ناوري اطالعات:انواع كشورها از لحاظ رشد ف-4-1
توسعه  تازانآلمان است كه به عنوان پيش سنگاپور، آمريكا، درصداز كشورهاي جهان ازجمله:13شامل : اين دسته از كشورها  نپيشتازا

  .حركت مي كنندو با سرمايه گذاري هنگفت در اين مسير  العاتفنĤوري اط

مجارستان و كويت است كه با برنامه اي مدون و با  درصد از كشورهاي جهان مانند ايتاليا،11: اين دسته از كشورها شامل  تندروندگان 
   .اندكي تاخير در پي كشورهاي دسته اول در حركتند

شيلي و روسيه است كه با درك وضعيت راهبردي  آفريقاي جنوبي، ه:مدرصد ازكشورها ازجل 20ل : اين دسته از كشورها شام آيندگان
  .را براي به دست گرفتن اين فرصت آغاز كرده اند كاملي  هاي ، برنامه ريزيفناوري اطالعات 

فناوري اطالعات فيليپين است كه در ابتداي راه حركت به سمت  مصر، چين، درصد از كشورها نظير 19آغازگران : اين دسته شامل 
  .هستند

ويتنام و سومالي است كه هيچ گونه برنامه مدوني براي توسعه  درصد از كشورهاي جهان ازجمله عراق،37ان: اين دسته شامل بازماندگ
درصد از كشورهاي جهان كه كشور ما نيز جزء آنها 55در اين زمينه ندارند. بنابر اين دسته بندي مالحظه مي شود كه حدود طالعات ا

عقب مانده اند كه مهمترين دليل آن فقدان سياستگذاري راهبردي و عدم تدوين برنامه توسعه ب اطالعاتي انقالمي باشد از قافله شتابان 
   .است اطالعات

عنصري توانبخش در بسياري از فرصتهاي ؛ فناوري اطالعات اتي شوراي ملي پژوهش ايالت متحده آمريكاطالعوري اابه عقيده كميته فن
  .د يادگيرندگان را به طيف وسيعي از منابع آموزشي هدايت كندآموزشي به شمار مي آيدو مي توان

به  بهره گيري هوشمندانه از فناوري هاي نوين آموزشي و  "يادگيري-اصول حاكم بر راهبردهاي ياددهي"برنامه درسي ملي ايران در 
  .[4]شاره مي كنداستفاده از آنها با نگاه تقويتي، تكميلي و توانمندسازي نه نگاه جايگزيني و واگذاري؛ ا
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  نتيجه گيري-5
كيفيت زندگي شخصي و اجتماعي افراد در گرو دانش علوم پايه نهفته است. كشورهاي توسعه يافته جهان به اين مهم پي برده اند و در 

ري اطالعات جهت تبديل دانش علمي به دانش عملي گام برداشته اند. از جمله عوامل موثر در تحقق اين هدف نقش آموزش دهنده و فناو
است كه فراگير را از حالت منفعل به حالت فعال در مي آورد. فناوري اطالعات با درهم شكستن مرزهاي زمان و مكان و در نظر گرفتن 
تفاوت ها و نياز هاي فردي سطحي منعطف و جهان شمول را براي فراگيران ايجاد مي كند. در كشورهاي كمتر توسعه يافته نبود جايگاه 

راي آموزش الكترونيك و پايين بودن سواد اطالعاتي از چالش هاي آموزش الكترونيكي مي باشد. مدرك گرايي ، معضالت مربوط مناسب ب
به كنكور و تبديل آن به منبع درآمد توسط برخي موسسات، اين كشورها را از هدف كاربردي كردن علوم پايه دور كرده است. و فارغ 

دانش علمي برخوردارند اما دانش عملي مطلوبي ندارند. دليل همه ي اين ناكارآمدي ها را مي توان در مدارس اتحصيالن علوم پايه اكثرا از 
  و دانشگاه ها و شيوه هاي آموزش و يادگيري بررسي كرد.

  

  

  

جهان، نخستين حجتي،سيدعبداهللا، مددلو،قهرمان، بررسي تطبيقي برنامه درسي آموزش متوسطه ايران با چند كشور توسعه يافته ي [1]
  93آذرماه-همايش ملي علوم تربيتي و روانشناسي، مرودشت
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  ) در آموزش فيزيك : نيروي باالبري PCKي ( دانش محتواي پداگوژ

  عليرضا اقبال جو

 دانشجوي كارشناسي پيوسته آموزش فيزيك  دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر اصفهان ،  اصفهان ، ايران ،  

alirezaeghbalju22@gmail.com  

  عرفان سامي 

كارشناسي پيوسته آموزش فيزيك دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر اصفهان ، اصفهان ، ايران ، دانشجوي 
erfansami265@gmail.com  

  علي اكبر ابن علي  

  استاديار دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر اصفهان ، اصفهان ، ايران ،

 ebnali_akbar@yahoo.com  

  چكيده
ــواي  ــش محت ــوزش دان ــارايي روش آم ــژوهش بررســي ك ــن پ ــور اي ــرين مح ــم ت داگوژیمه ــا روش حــل  PCK(  پ ) در مقايســه  ب

دس در مســئله در آمــوزش فيزيــك دوره دوم متوســطه اســت . بــراي انجــام ايــن پــژوهش، آمــوزش نيــروي شــناوري و اصــل ارشــمي
پـداگوژي اسـتفاده شـده اسـت . مهـم تـرين دليـل ، بـه دسـتيابي روشـي بـراي تسـهيل امـر يـاددهي  دوره متوسطه مبتني بر روش

ــات  ــال اطالع ــر از انتق ــوزش فرات ــردد چراكــه آم ــاز مــي گ ــدگي ب ــاربرد آن در زن ــاهيم فيزيــك و ك ــادگيري و درك درســت  مف و ي
سـبب ايجـاد انگيـزه در آن هـا بـراي فراگيـري بيشـتر  و درك درسـت مفـاهيم است.  مشـاركت دانـش آمـوزان در فرآينـد آمـوزش 

مي شـود . بـر خـالف روش هـاي سـنتي رايـج ، كـه ابتـدا يـك اصـل فيزيكـي بـه صـورت انتزاعـي آمـوزش داده مـي شـود، سـپس 
ــي شــود،  در ــاي آن مطــرح م ــاربرد ه ــوزش روش ك ــداگوژي  آم ــ پ ــوزش گ ــايش توســط آم ــا آزم ــد پرســش و ي ــا طــرح چن ، ر، ب

ــا روش  ــداگوژي در مقايســه ب ــر بخشــي روش پ ــژوهش،   اث ــه صــورت اكتشــافي مفــاهيم را درك مــي كننــد. در ايــن پ فراگيــران ب
نفـري دانـش آمـوزان دوره متوسـطه ( دو كـالس تقريبـا هـم سـطح ) بـراي آمـوزش نيـروي شـناوري  25حل مسـئله،  از دو گـروه 

بيـانگر كـارايي و اثـر بخشـي  بهتـر روش   آمـوزش از پـس و آمـوزش از پـيش مرحلـه استفاده شده است. نتـايج بدسـت آمـده در دو
   است.  يادگيري و ياددهي پداگوژي در فرآيند

  كلمات كليدي

  . دانش محتواي پداگوژي ، آموزش ، اصل ارشميدس ، نيروي شناوري ، روش حل مسئله 
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  مقدمه 
مه ها و آموزش هاي گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقيت ها بشر همواره دنبال دانش اندوزي و كسب علم بوده و با طراحي برنا 

و فراز و نشيب هايي در آموزش روبرو شده است . در نظام آموزش و پرورش كشور، برنامه درسي به طور انحصاري در كتاب درسي خالصه 
اي تحميل نموده و تقريبا تمام وقت دانش گرديده و به تدريج  محتوي محوري ،  سيطره سنگين خود را بر اغلب فعاليت هاي مدرسه 

آموزان با كتاب هاي درسي پر مي شود، به طور يقين، اثر بخشي آموزش و تغيير نگرش در فراگيران بسيار ناچيز خواهد بود. در چنين 
انش آموزان فضايي تغيير و تحول در جهت افزايش اثر بخشي فعاليت هاي درسي كوشش هاي علمي به صورت فردي و اجتماعي به د

  بسيار دشوار و راه ساختن انسان هاي مطلوب براي آينده را بس طوالني خواهد نمود .

. اين حجم وسيع از پزوهش  ها براي  [1]در چند دهه گذشته، پزوهش هاي گسترده اي در  يادگيري و آموزش فيزيك انجام گرفته است
) استفاده شده است، نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه برنامه هاي PCK( توسعه برنامه هاي درسي و توليد محتواي  آموزشي پداگوژي

درسي جديد با محتواي پداگوژي در كسب نتايج دلخواه در مواردي نظير درك مفهومي، مهارت هاي حل مسله و ايجاد انگيزه در فراگيران، 
در آموزش كشور ما  تا كنون جايگاهي نداشته است و اين  نقش به سزايي دارند. اين نوع پژوهش ها در برنامه هاي درسي  و به طور كلي

حوزه از آموزش دنيا بسيار عقب مانده ايم.  اين عقب ماندگي و غفلت سبب مشكالتي از جمله، بي عالقگي دانش آموزان به درس فيزيك،  
از مشكالت ديگر شده است. يكي از يكنواختي كالس هاي درسي معلمان، آموزش سطحي و ناپايدار مفاهيم درسي فيزيك و  پاره اي  

مهمترين بخش ها در حوزه آموزش ايجاد تغيير مفهوم در فراگيران است، فراگيران قبل از آموزش داراي ايده و مدل هاي ذهني متفاوت 
به گونه اي   با مدل هاي واقعي هستند كه اغلب نيز نادرست هستند و كمتر مبناي علمي دارند، برنامه هاي درسي و آموزش در كشور ،

  . [2] است كه اين تغيير مفهوم در اغلب كالس هاي درسي ايجاد نمي شود

 اكنون . بردهشده است كار به آموزش و تعليم يا تدريس واژه با مترادف اغلب و بود كودكان تربيت علم و هنر گذشته در  پداگوژي
 آفرينش و مختلف فنون علمي، فلسفه اخالق، علم، جمله؛ از ميرود كار به مختلفي موارد در و است يافته تري گسترده ،مفهوم پداگوژي

 خود مهارتهاي و نگرش اينكه جاي به روش اين با فراگيران كه است اين ميرود، انتظار پداگوژي از كه دستاوردي مهمترين اما. زيبا آثار
 و نگرشي دانشي، چه به كه بگيرند ياد و برسند نوآوري و كشف به معلمان، راهنمايي با بتوانند كنند، دريافت خود معلمان از مستقيما را
دانش محتواي پداگوزي، تركيبي از دانش محتواي آموزشي و دانش  .كسب كنند را آن بايد راهي چه از و چگونه و نيازمندند مهارتي يا

مي گذرد، فكر مي كنند و نقش آن بر اساس باور هاي پداگوژي، روش هايي كه آموزشگران در آنچه در كالس درس  ].3[پداگوژي است 
.مطالعات  متعددي انجام شده شده است كه ] 5‐3[ها در ارتباط با فراگيران، موضوع و كانون اصلي تحقيقات آموزش و پروش است

چگونگي توسعه  درك ماهيت تدريس و  شيوه هاي تدريس معلمان را نشان مي دهد. اين پزوهش ها نشان مي دهند كه اغلب معلمان 
آموزشگران رقبت چنداني در استفاده از روش هاي نوين آموزشي در كالس درس ندارند و واژه هاي مانند باور ها، مفاهيم، ديدگاه ها،  و

  نگرش ها و ارزش ها در حد نام در كالس ها مغفول مانده است. 

كه اكثر  مسئله در مقايسه با روش رايج حل ما در اين پژوهش سعي بر آن داشتيم، رهيافت آموزش مبتني بر  محتواي آموزشي پداگوژي
معلمان از آن استفاده مي كنند را مقايسه و ميزان اثر بخشي  در آموزش  هر يك از اين روش ها را بررسي كنيم .براي اين منظور از 



 

   

١٤٤ 
 

 25اين كار از دو كالس براي  ] .10‐6[مبحث نيروي باالبري ( نيروي شناوري ) و اصل ارشميدس در دوره متوسطه استفاده كرده ايم 
نفري پايه دهم متوسطه دبيرستان ادب بهره گرفتيم كه در يكي از كالس ها مبحث مورد نظر را با روش حل مسئله تدريس نموده و در 

  كالس ديگر همان مبحث را با روش پداگوژي تدريس كرديم .

 

  مقايسه روش حل مسئله و روش پداگوژي در آموزش مفهوم شناوري  -2
 ها كالس از يكي در كه گرفتيم شهر اصفهان بهره ادب دبيرستان متوسطه دهم پايه نفري 25 كالس دو پژوهش، از انجام اين براي 

در كالس اول ما سعي كرديم . كرديم تدريس پداگوژي روش با را مبحث همان ديگر كالس در روش رايج تدريس و با را نظر مورد مبحث
ي كنند ( روش جزوه گفتن و مثال حل كردن ) مبحث را تشريح دهيم و در كالس دوم با انجام سه با روشي كه اكثر معلمان تدريس م

  آزمايش و نشان دادن يك فيلم ، دانش آموزان خود به مفاهيم پي بردند .  

  مسئله كالس الف : آموزش مفهوم شناوري به روش حل

كوچك در  يآهن خيم كيكه  يمانند ؛ آن هم در حال يآب شناور م يوبر ر ميعظ يها يكه چگونه كشت ديا دهيتا كنون از خود پرس ايآ
 دسيارشم ياما با كمك اصل شناور ،رسندي معما گونه به نظر م نكهيمشابه با ا يها دهيپد ياز  ياريها و بس دهيپد ني؟ ا روديآب فرو م
شاره  كيدرون  يبرد به جسم ها يبود كه پ يكس نيدوران باستان ، نخست يونانيدانشمند  دسيارشم ح هستند .يقابل توض يبه آسان

  شود . ياز طرف شاره وارد م يشناور يرويبه نام ن يخالص يباالسو يرويغوطه ور در آن همواره ن اي

 كيشده به  زانيآو يجسم فلز كيالف ،  -1كرد. شكل  يمثال بررس كيبا  يتوان به طور تجرب يم يرا به سادگ دسياصل ارشم 
 رد،يگ يب، به طور كامل درون آب قرار م -1جسم مطابق شكل نيا ياست. وقت وتونين 10دهد كه وزن آن  ين مرا نشا روسنجين
است  يشناور يروياز ن يدهد، ناش ينشان م روسنجيكه ن يعدد يوتونين 4كاهش  نيدهد. در واقع ا يرا نشان م وتونين 6عدد  روسنجين

  كه از طرف شاره به جسم وارد شده است.

. وزن آب  زدير يم يگريلوله به ظرف د قياز طر ياز آب باشد، با قرار دادن جسم در آن ، آب اضاف زيپ ،ظرف لبر -1ابق شكلمط اگر
  . شودياست كه از طرف آب به جسم وارد م يشناور يرويبرابر ن قاياست كه دق وتونين 4خارج شده 
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  »پ ، برابر حجم جسم است -1حجم آب خارج شده در شكل «    

  

  

  

  

  

  

  كرد: انيب ريتوان به صورت ز يرا م دسيمثال، اصل ارشم نيبا توجه به ا

كند كه با وزن شاره جا به جا  يباالسو بر آن وارد م ييرويفرو رود، شاره ن يجسم در شاره ا كياز  يقسمت ايتمام  يوقت« 
  »شده توسط جسم برابر است.

  

  :دسياز اصل ارشم يمفهوم يها پرسش

وارد بر  Wوزن  يرويو ن ي شناور يرويروبرو، ن: در شكل 1 پرسش
خالص وارد بر هر  يرويچند جسم نشان داده شده است. با توجه به ن

فرو  ،يغوطه ور ،يشناور ياز واژه ها يكيآن را به كمك  تيجسم، وضع
  .ديكن فيو باالرفتن توص نرفت

 

  برگزيده ايي از پاسخ دانش آموزان :

 به ترتيب در داخل آب و هوا شناور هستند . 4و  3غوطه ور هستند و جسم در داخل آب  2و  1جسم 

 سقوط مي كند . 4فرو مي رود و جسم  2غوطه ور ميماند و جسم  1جسم 

 به ترتيب در آب و هوا باال مي آيند . 4و  1جسم 

  هر سه جسم داخل آب فرو ميرود و بادكنك هوا مي رود.
   : 1پاسخ پرسش 
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وارد بر آن برابر باشد ، در آن صورت  يشناور يرويقرار گرفته ، با ن عيكه به طور كامل درون ما ي) : اگر وزن جسم ي( غوطه ور 1حالت 
ماند  يم يرود . در واقع جسم در داخل آب به صورت غوطه ور باق ينم نييدر داخل ماده ثابت مانده و باال و پا يعاد تيجسم در وضع

  :  ميحالت دار ني. در ا

رود تا  يفرو م عيباشد ، در آن صورت جسم به درون ما شتريوارد بر آن ب يشناور يرويوزن جسم از ن يروي): اگر ن نفرو رفت(  2 حالت
  :  ميحالت دار ني) . در ا ميانداز يكه درون حوض آب م يبه كف ظرف برسد  ( مانند سنگ تيدر نها

جسم به باال خواهد  ني، درآن صورت ا ميقرار ده عيتوپ ) را بطور كامل درون ما كي( مانند  جسم سبك كي) : اگر  ي( شناور 3 حالت
است ،  عياز ما رونياز جسم ب يكه قسمت نيحالت ضمن ا نيشود . در ا يو شناور م دهيبه تعادل رس عيدر سطح ما تيآمد و در نها

 :  ميالت دارح نيبا هم برابر خواهند بود . در ا زين يوزن و شناور يروين

  باشد .) ينم كسانيجابجا شده با حجم جسم  عيحجم ما 3است كه در حالت  نيدر ا 3و  1( تفاوت حالت 

باشد ، در آن صورت جسم به سمت باال حركت خواهد كرد ( مانند  شتريوزن جسم ب يروياز ن يشناور يروي( باال رفتن ): اگر ن 4 حالت
   ).كند ياست و به سمت باال حركت م وميگاز هل يكه محتو يبادكنك

 يانگشت خود را وارد آب م يقرار دارد. شخص يعقربه ا يترازو كي يدهد كه رو يآب را نشان م يمحتو يظرف ري: شكل ز2پرسش 
  كند؟ يم يرييعقربه ترازو چه تغ ديده حيكند. توض

  

  پاسخ دانش آموزان :

  ترازو عددي بزرگتر را نشان مي دهد .اكثر دانش آموزان اينگونه پاسخ دادند كه : 
  

  : 2پاسخ پرسش 

به  يشناور يروياز آب جا به جا شده و به انگشت ن يبا فرو رفتن انگشت در آب، حجم
كه به انگشت دست وارد شده به كف ظرف و در  يشناور يروياز ن يعكس العمل ناش وتونيشود. طبق قانون سوم ن يسمت باال وارد م

  دهد . يرا نشان م يشود . لذا عقربه ترازو با وارد كردن انگشت ، عدد بزرگتر يم ترازو وارد جهينت
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  .ديكن انيشكل ب نيخود را از ا افتيبرابر است. در گريكديبا  ريدر شكل ز يآهن ي: جرم قطعه ها3پرسش 

  برگزيده ايي از پاسخ دانش آموزان :

ر دو نمي شود كه جرم آنها برابر باشد چون اگر برابر باشد ه
 فرو مي رود.

چون يكي از آنها فشرده شده است در آب فرو رفته و ديگري 
 باال مانده است .

چون به جسم زير آب فشار بيشتري وارد مي شود تا ته ظرف 
 فرو ميرود .

چون جسم بااليي مقدار آب بيشتري را جابجا كرده است 
  نيروي بيشتري به آن وارد مي شود و باالي آب مي ماند .

  :  3پرسش  پاسخ

جسم به صورت مكعب است ، حجم شاره جا به  يداد وقت رييتوان حجم شاره جابجا شده توسط آن را تغ يقطعه ، م كيشكل  رييبا تغ
 يشكل درون آب فرو م يمكعب يقطعه آهن جهيكه در شكل نشان داده شده كمتر است . در نت گريجا شده توسط آن ، نسبت به حالت د

تجربه  ني، هم يفوالد يها يماند . اساس ساخت كشت يسطح آب شناور م يشكل ) رو U(  افتهي شكل رييقطعه تغكه  يرود . در حال
  نشان داده شده است . نجايساده است كه شكل آن در ا

  كالس ب: آموزش مفهوم شناوري به روش پداگوژي

و آن را رها كرده تا به باال برود  شديماشتن آن وارد كالس كرده و با در دست د هيته يوميبادكنك هل كيما ابتدا قبل از ورود به كالس 
  ؟ ستياتفاق چ نيا ليدل پرسيديماز دانش آموزان  قهيو به سقف بچسبد . پس از چند دق

ي اكثر دانش آموزان چون اين پديده را تجربه كرده بودند ؛ اينگونه پاسخ دادند كه چون بادكنك با گاز هليوم پر شده است پس به باال م
 ليجلسه دل انيكه در پا رود ولي هيچ كس دليل را نمي دانستد . با اين آزمايش آن ها به بحث عالقه مند شده و از آن ها خواسته شد

  و سپس آزمايش هايي كه مد نظرمان بود انجام داديم . رخداد را دوباره شرح دهند . نيا

  آزمايش اول : آزمايش موجود در كتاب درسي

  : نيروسنج ، قطعه فلزي ، دو ظرف آب ، ترازو ، سه پايه ، گيره ، استوانه مدرج .  وسايل مورد نياز
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  هدف آزمايش : تشريح اصل ارشميدس و مفهوم وزن ظاهري 

  شرح آزمايش :

ابتدا به وسيله سه پايه و گيره نيروسنج را وصل نموده و سپس قطعه فلزي را از آن آويزان مي كنيم .عددي را 
ن مي دهد ، يادداشت مي كنيم . در مرحله بعد ظرف را به اندازه كافي از آب پر ميكنيم و قطعه كه نيروسنج نشا

 فلزي متصل به نيروسنج را به داخل آب فرو مي بريم ، تا تمام قطعه به زير آب فرو رود . 

  الف ) عدد نيروسنج را در هر دو حالت گزارش كنيد .

  پاسخ : 

  را نشان داد . نيوتون 3/3نيروسنج عدد  و در حالت دوميوتون ن 1/4در حالت اول نيروسنج عدد 

  ب ) نظر خود را پيرامون دليل اختالف اعدادي كه نيروسنج نشان مي دهد شرح دهيد.

  است . ) وتونين 8/0اختالف اعدادي كه نيروسنج نشان ميدهد برابر با   (  

  برگزيده ايي از پاسخ دانش آموزان :

 داخل آب وزن آنها كم شده است . با وارد كردن وزنه ها به

چون آب باال آمده وزن دارد و اين نيرو به سمت پايين وارد ميشود پس بايد وزنه ها كمي سنگين تر شوند ولي 
 نميدانم چرا نيروسنج عدد كمتر را نشان ميدهد .

 شان دهد .از طرف آب به وزنه ها نيرويي رو به باال وارد ميشود كه باعث شده نيروسنج عدد كمتري ن

  در داخل آب اجسام سبك تر ميشوند همانند انسان ها كه در استخر روي آب ميتوانند بمانند .
  : 1نتيجه مرحله 

  كرد: انيب ريتوان به صورت ز يرا م دسي، اصل ارشمآزمايش  نيبا توجه به ا

كند كه با وزن شاره جا به جا شده توسط  يارد مباالسو بر آن و ييرويفرو رود، شاره ن يجسم در شاره ا كياز  يقسمت ايتمام  يوقت« 
  »جسم برابر است.

پس نتيجه ميگيريم اختالف اعدادي كه نيروسنج نشان ميدهد به دليل نيروي شناوري است كه از طرف آب به قطعه فلزي وارد مي شود 
  و عددي كه نيروسنج در حالت دوم نشان مي دهد را وزن ظاهري مي نامند :

  نيروي شناوري =يروسنج اختالف اعداد ن
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  وزن ظاهري= وزن واقعي قطعه فلزي  –نيروي شناوري 

كه تا سطح لوله داراي آب است ، فرو ميبريم با اين كار مقدار آب باال آمده از طريق لوله  2در اين مرحله ما قطعه فلزي را داخل ظرف 
  به بشر ميريزد . پس از رسيدن به حالت تعادل :

  .ديرا گزارش كن استوانه مدرج حجم آب داخلالف) 

  ميلي ليتر است . 81با استفاده از استوانه مدرج آب خارج شده را جمع آوري كرده و متوجه ميشويم حجم آب خارج شده حدود 

آبمحاسبه كنيد . ( با فرض  آب داخل استوانه مدرج را  ب) وزن   ) 	9.8و  	1000

  ريم : براي اينكار دا

	 	 	 1000	 	 	
81
10

81 	10  

81	 	10 	 	 9.8		 0.793	 		 

  را با هم مقايسه كنيد . 1ج) وزن آب خارج شده از طريق لوله در اين مرحله و نيروي شناوري بدست آمده در مرحله 

  هستند ؛ اختالف اندك بين دو عدد به دليل خطاي اندازه گيري است . تقريبا دو عدد با هم برابر 

  :2نتيجه مرحله 

  نيروي شناوري =وزن آب خارج شده 

  آزمايش دوم : حاالت مختلف قرارگيري جسم درون سيال 
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  وسايل مورد نياز : سه بشر هم اندازه ، سه تخم مرغ مشابه ، پارچ آب ، نمك

  ه در شناوري اجسام هدف آزمايش : تاثير چگالي شار

قاشق بزرگ نمك در دو بشر ميريزيم . محلول را خوب هم ميزنيم تا  5يا  4شرح آزمايش : داخل بشر ها به مقدار مساوي آب ميريزيم ، 
  هيچ دانه نمك ديده نشود . با احتياط سه تخم مرغ را داخل بشر ها مي اندازيم . چه مشاهده مي كنيد ؟ دليل خود را شرح دهيد .

  پاسخ : 

مشاهده مي كنيم  كه تخم مرغ هايي كه درون آب نمك انداخته شده اند شناور مي مانند ولي تخم مرغي كه درون آب معمولي انداخته 
  شده در آب فرو مي رود . 

  

  دليل)اكنون در يكي از ليوان هاي حاوي آب نمك به آرامي كمي آب ميريزيم. مشاهدات خود را دوباره توضيح دهيد.(با ذكر 
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با ريختن آب درون  يكي از آب نمك ها تخم مرغ درون آن آب نمك در آب غوطه ور مي شود. وقتي آب را اضافه مي كنيم چگالي آب 
  نمك نسبت به حالت قبل كمتر مي شود ؛ در نتيجه وزن شاره جابجا شده كمتر شده و تخم مرغ در داخل محلول غوطه ور مي ماند .

  شاره بيشتر شود ، وزن شاره جابجا شده توسط جسم بيشتر ميشود و لذا نيروي شناوري نيز افزايش مي يابد .  نتيجه : هر چه چگالي

 چرا بادكنك هليوم باال مي رود ؟

  
باشد ، در آن صورت جسم به سمت باال حركت خواهد  شتريوزن جسم ب يروياز ن يشناور يروياگر ن
. ( چگالي هليوم از  كند ياست و به سمت باال حركت م وميگاز هل يكه محتو يبادكنك ؛ همانندكرد 

 هوا كمتر است.)
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  ارزشيابي پاياني كالس ها
سوال با درجه بندي آسان و متوسط و  4براي مقايسه دو روش پداگوژي و حل مسئله در پايان هر كالس از دانش آموزان ، آزموني با 

بودند . در زير سواالت آورده شده اند : ( سوال اول آسان ، سوال دوم و سوم سخت گرفته شد كه سواالت براي هر دو كالس يكسان 
  متوسط  ، سوال چهارم سخت )

دارد؟  يشتريغوطه ور است. كدام بلوك جرم ب يگريشناور و د يكي ريمختلف مطابق شكل ز يها يبا حجم برابر و چگال يدو بلوك چوب
 ؟است  شتريب يساز شناور يرويكدام بلوك ن يبرا
  

  

  

 رود؟ يباال م ينيفقط تا ارتفاع مع بالنكه چرا  ديده حيتوض

 

 با چگالي هاي متفاوت ، مطابق شكل روبرو درون آب شناورند . چگالي اين سه جسم را با يكديگر مقايسه كنيد . cو  a  ،bسه جسم 

  
  
  

  

  
 

بار  كيرا  يوزنه آهن كي. دهيد قرار  يآب درون ظرف يرا رو يقطعه چوب كي
(شكل ب). در  كنيدچوب  رياز ز گري(شكل الف) و بار د دهيدچوب قرار  يور

 رود؟ يفرو م شتريكدام حالت، چوب ب
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دانش آموزان هر دو كالس در مدت يكسان به اين سواالت پاسخ دادند ؛ و در بررسي برگه هاي پاسخ ، داده هايي به صورت زير گردآوري 
  شده است :

  

  

  نمودار ميله ايي مربوط به جدول :

  
   

سواالت   
  

1  2  3  4  
 ش تدريسرو

  4  15 14 19  حل مسئله
  10  18 19 24  پداگوژي

0

5

10

15

20

25

١سوال   ٢سوال  ٣سوال  ۴سوال 
)روش حل مسئله ( کالس الف  19 14 15 4

)روش پداگوژی ( کالس ب  24 19 18 10

19

14
15

4

24

19
18

10

ده 
ه ش

داد
سخ 

ت پا
واال

د س
عدا

ت

مقايسه داده ها

)روش حل مسئله ( کالس الف  )روش پداگوژی ( کالس ب 
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  نتيجه گيري 
ما در اين پژوهش سعي بر آن داشتيم كه روشي مناسب براي تدريس مفاهيم فيزيك ارائه دهيم . براي اين كار يكي از مباحث فيزيك 

سپس با ارائه اين درس در دو كالس متفاوت و تقريبا هم سطح به دو  روش حل مسئله و روش دوره دوم متوسطه را انتخاب كرديم  و 
در كالس الف به روش رايج  ابتدا با توضيح كافي درس شروع كرديم  و  پداگوژي دريافتيم كه  كه روش پداگوژي بازدهي بيشتر دارد .

نتها با چهار سوال كه داراي سه سطح آسان و متوسط و سخت بودند به چند مثال از كتاب درسي براي دانش آموزان حل كرديم ، و در ا
ارزشيابي آموخته هاي دانش آموزان پرداختيم ؛ در رويكرد پداگوژي به جاي پرداختن به مسايل تئوري و مفاهيم انتزاعي، سعي كرديم 

ن با اجراي ارزشيابي با همان سواالت كالس الف  به مفاهيم را با انجام آزمايش و به صورت ملموس به دانش آموزان بياموزيم و در پايا
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد، در روش پداگوژي دانش آموزان نسبت به روش حل مسئله مشاركت بيشتري داشتند  كارمان پايان داديم.

ه هاي حاصل از ارزشيابي پاياني همچنين  رويكرد پداگوژي در ايجاد تغيير مفهوم در آموزش و درك مفاهيم اثر بخشي موثري دارد . داد
  كالس الف  كسب كردند . ندو كالس نيز نشان از اين دارد كه دانش آموزان كالس ب نتيجه بهتري نسبت به دانش آموزا

 سپاسگزاري 

  در تهيه اين مقاله و انجام آزمايش هاي الزم از مدير مدرسه ادب آقاي بهمن مومني نهايت سپاس را داريم .
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  مقدمه
هاست، زيرا اعضاي ترين آندهند، مؤلفه آموزشگر(هيأت علمي) مهميمشماري كه عملكرد آموزش را تحت تاثير قرار هاي بياز بين مؤلفه

-فنياي و ان حرفهها را تحت الشعاع خود قرار دهند. اين مؤلفه داراي دو گونه توهيأت علمي قادرند عملكرد و موقعيت ساير متغير
أت گرفته از دانش اي خود به عنوان يك آموزشگر پيامي را كه نشگيري از مهارت و دانش حرفهتخصصي است. اعضاي هيأت علمي با بهره

ان، كند و در اين جريان با فراهم سازي زمينه توليد بازخورد از سوي يادگيرندگن است، به مخاطبان منتقل ميتخصصي آنا-و مهارت فني
كنند(قلي ايجاد مي هاي ديگران و يادگيرندگان در خصوص ارتقاي سطح يادگيري و آموزش تحولها و ديدگاهدريافت تجربه در متن پيام،

  ).1389،،حجازي و حسينيفر
گيرد تا بتواند نيروهاي كارآمد از نظر دانش، نگرش، ادگيري قرار ميي-با توجه به اينكه استاد در محوريت چرخه فعاليت هاي ياددهي

ربيت نمايد، ارت و مسئوليت هاي اجتماعي الزم از قبيل مسئوليت پذيري، پاسخگويي، وجدان كاري، شخصيت و منش حرفه اي را تمه
ز اين ذي نفعان سيستمي ابايد خود داراي معيارهايي باشد تا بتواند انتظارات سيستمي و فرا سيستمي را تامين نمايد. بنابراين هر كدام 

همترين ذي نفعان اساتيد كنند. يكي از مانتظاراتي هستند و تامين نظرات خود را نيز با تعيين معيارهايي تعريف ميو فراسيستمي، داراي 
ر دانش و معلومات، شخصيت بباشند. عالوه باشند كه داراي انتظاراتي از اساتيد نمونه با تعيين معيارهاي الزم ميدانشگاه، دانشجويان مي
  ).1392تاري براي دانشجويان نيز مورد تاكيد است(چراغي، غياثونديان و اسماعيلي،استاد به عنوان الگوي رف

 بگذارند. اثر نفر هزاران روي بر دارند كه هاييانديشه با توانندمي آنها زيرا باشند، مي دانشجويان تربيت و تعليم در عامل مهمترين اساتيد
 جريان بر مؤثر عوامل زا يكي آموزشي امكانات و شرايط اگر چه .كنندمي ايفا عالي هايآموزش كيفيت بهبود در را نقش بزرگترين استادان
 ست.ا آموزشي هايمحيط دهنده تشكيل عوامل مهمترين از يكي استاد ويژه به و انساني نيروي شك بدون ولي است يادگيري

 تريناساسي از يكي دگردد استا آموزشي مؤسسه يك شهرت و اعتبار افزايش به قادر تا باشد متعدد هايويژگي داراي بايد موفق استاد يك
 يادگيري صولح براي مناسب وضعيتي مختلف متغيرهاي كنترل با تواندمي كه است آموزشي اهداف تحقق در موفقيت ايجاد براي عوامل
  ).1393كند (شاهسوني، فرج الهي، ظريف صناعي، فراهم بهتر

ي ديگري همچون وابط بين فردي و برانگيختگي هيجاني مورد بررسي قرار داده و ويژگي ها) استاد مطلوب را در دو بعد ر1995لومن(
برخورد بودن را  عالقه به دانشجويان، واكنش مناسب نسبت به رفتار و سوال دانشجويان، تشويق آنها به سوال پرسيدن، صميمي و خوش

 دانشجويان، با عاملت در و يادگيري -آموزش فعاليتهاي جريان دان درطبق نظر لومن، استا برد.به عنوان  اصلي ترين ويژگي ها نام مي

 بعد ذارند. درگمي تاثير خود دانشجويان بر بعد دو اين طريق از و كنندمي كار را فردي بين ارتباط و فكري برانگيختگي بعد دو

 وي عالقمندي و داستا اشتياق و شور انرژي، با همراه جذاب و سازمان يافته روشن، صورتي به درسي محتواي ارائه فكري، برانگيختگي

 واقعي ندگيز با است آموخته كه را مطالبي ارتباط بتواند و نكرده سردرگمي و گيجي احساس دانشجو شود،مي سبب درسي موضوع به

 آوردن بار بتكرم و القخ ها، آن هايواكنش به نسبت بودن حساس دانشجويان، به استاد عالقمندي فردي، بين ارتباط بعد در .دريابد

 به اعتماد بردن باال در شان، احساسات بيان به ها آن تشويق و هستند نظر داراي كه هاييانسان عنوان به دانشجويان به اعتماد ها، آن

قد است ومن معتل دارد.  زيادي تاثير وي درس و استاد به نسبت مثبت نگرش ايجاد و ها آن تالش و انگيزه افزايش دانشجويان، نفس
ر ارزيابي دهاي مهم تنها مالك برتري هر استادي تدريس نيست بلكه ويژگي هاي اخالقي، شخصيتي و رفتاري استاد از جمله شاخص

  هاست. 
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) 2004سازد در طول زمان، بين فرهنگ ها و درون فرهنگ ها متنوع  و متغير است. مور(ايده هايي در مورد آنچه كه يك معلم خوب را مي
كه  24"استادكار ماهر"كند شامل: يك مدل هاي رقابتي در اين مورد را شناسايي ميطالعه به نام معلم خوب، سه نوع از گفتماندر يك م

ها گسترده است و مدل كاريزماتيك از معلم ، كه در فرهنگ عامه كه در دانشگاه 25شود، مدل كاگزار تامليتوسط دولت ترجيح داده مي
  ).2009تفاده است(كانل،و فيلم ها و ... مورد اس

د به هدف تقليل مدل استادكار ماهر، يك رويكرد مبتني بر مهارت است، كه توسط استاندارد سازي و تست طراحي شده است، اين رويكر
جمله بانك  فرينان جهاني ازهاي قابل اندازه گيري كه قابل ارزيابي و باز توليد است، اشاره دارد.  بسياري از نقش آكار معلمان به مهارت

كرد پاسخگويي دارند كه اين رويدهند و بيان مي) اين رويكرد را ارتقا ميOECDجهاني و سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه(
  بخشد.دهد و موفقيت فراگيران را بهبود ميمعلمان را افزايش مي

است، اين رويكرد،  يك رويكرد مبتني بر هنر در تدريس مدل كارگزار تاملي بر دانش و درك عميقتر معلمان تاكيد دارد، اين رويكرد ،
ه عبارت ديگر اين مدل، بداند كه نياز دارند به طور مداوم بر عملشان تامل كنند معلمان خوب را به عنوان يادگيرندگان مادام العمر مي

  ).2017كنند مربوط است(ماروم،كنند و دانش آموزاني كه تدريس ميبه زمينه اي كه در آن كار مي

كنند و عريف ميت) در انگليس، چيني ها ، در سنت كنفوسيوس ، معلم خوب را به عنوان يك مقام اخالقي 2004عالوه بر تحقيقات مور(
خالقي چندان مد در آموزش يك فرض قوي از احترام به يادگيرنده وجود دارد. از سويي ديگر در مذهب ذن بودايي چيني/ژاپني قدرت ا

ست از جوك هاي اكند تا دستيابي به پيشرفت را در ادراك يادگيرندگان برانگيزد. و براي اين كار ممكن م سعي مينظر نيست و معل
  ).2009توهين آميز يا تناقضاتي براي انجام اين كار هم استفاده كند(كانل،

د. هر دوي علم و ه هستيم) داللت دار) بر تدريس به عنوان علم (آنچه ميدانيم) و تدريس به عنوان هنر (آنك1999مشاهدات هاماچكس(
الزامات يك معلم را   هنر نيازاست تا با يكديگر براي ترغيب عالقه و برانگيختن احساسات دانش آموزان همراه شوند. بسياري از محققان

)  تحريك 1976ن(لدرمبه طور مشابه براي خلق هيجان فكري و ايجاد ارتباط بين فردي تعريف كرده اند. به عنوان مثال ، فراتحليل ف
داند . اين يافته ها در يعالقه دانشجويان همراه با دغدغه هاي معلم  و احترام به دانشجويان  به عنوان مهمترين ويژگي هاي معلم موثر م

 يده شد(د)  2009)، تام، هانگ و جيانگ(1984)، لوئمن(1994)، گاركو و همكاران(1988يافته هاي مطالعات بعدي نظير فلدمن(
  ).2016موريسون و اوانس،

هاي خود معلمان و اساتيد (مانند مطالعات كمبر، مطالعات پيرامون ويژگي هاي استاد خوب بر مطالعاتي مبتني است كه شامل ديدگاه
العه تام، ) و در مطالعات اخير عمدتا ديدگاه دانشجويان( مط2004)، ديدگاه آموزشگران معلم( مااند مطالعه كورتاگن،2001كوان و لدسما،

شود. اين محققان در مطالعات خود از ابزارهايي نظير مشاهده، مصاحبه، رتبه بندي دانشجويان و نظر سنجي ) مي2009هانگ و جيانگ،
هايي كه ،از لحاظ شيوه ها و مهارت"گيرد معلم عالي چگونه شكل مي ") اين سوال را كه2014ها استفاده كرده اند. را كو و همكاران(

                                                            
٢٤competent craftsperson.  
٢٥reflective practitioner.   
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دهند. اين مهارتها و شيوه ها به عنوان عوامل موثر در توانايي  يادگيري دانشجويان شناسايي كرده اند، مورد بررسي قرار ميمحققان 
هاي اختصاصي براي موفق شدن معلمان در شامل طبقات گستره مانند ايجاد محيط همراه با احترام و ارتباط و طبقات خرد شامل گام

  ). 2016هاي مختلف است( موريسون و اوانس،هايي نظير معرفي مواد جديد يادگيري در قسمتهايشان، مانند فعاليتدرس

همان طور كه ذكر شد، پژوهش هاي مختلفي پيرامون استاد برتر صورت گرفته است، هر پژوهش در بافت و فرهنگ خاصي به دنبال  
ن و محققان، دانشجويان، اساتيد و يا مديران بوده است. در يافتن ويژگي ها و خصوصيات استاد مطلوب و يا ايده آل از منظرمتخصصا

ايران هم پژوهش هايي در اين راستا به روش هاي كمي و كيفي انجام شده است. ليكن از ميان پژوهش هاي صورت گرفته در چند سال 
ين دانشگاه وظيفه تربيت معلمان آينده را خورد. از آنجايي كه ااخير، پژوهش قابل تاملي در اين باره در دانشگاه فرهنگيان به چشم نمي

بر عهده دارد لذا اساتيد و مدرسان بايد به نوع عملكرد خود و انتظارات جامعه دانشگاهي از آنان آگاه باشند. بنابراين هدف ما از اين 
 انشجويان و اساتيد جويا شويم. پژوهش اين است كه ويژگي هاي استاد برتر و تفاوت هاي تدريس و عملكرد در اين دانشگاه را از منظر د

  پيشينه پژوهش
) در پژوهشي با هدف تبيين نقطه نظرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد ويژگي 1392چراغي، غياثونديان و اسماعيلي(

علم و بيان، بايسته هاي  هاي يك استاد نمونه به روش كيفي به اين نتيجه دست يافتند كه ويژگي هاي استاد نمونه در سه تم همراهي
  اخالقي در تعليم و تربيت و ارتباط و تعامل با دانشجو است.

) در پژوهشي ويژگي هاي استاد خوب از ديدگاه دانشجويان و اساتيد دانشكده پرستاري آمل را به روش كيفي 1392شريف نيا و همكاران(
نش پژوهي و شخصيت فردي بود. زير طبقات دانش پژوهي شامل تسلط بررسي كردند و درون مايه هاي پديدار شده  در مطالعه شامل دا

علمي، قدرت انتقال، عالقه مندي به تدريس، سنجش و ارزيابي و روش تدريس و زير طبقات شخصيت فردي شامل خصوصيات فردي، 
درس مورد نظر و همچنين اعتماد به نفس و وضعيت ظاهري بود. و با توجه به نتايج مشخص شد كه توان علمي و تسلط استاد در 
  خصوصيات شخصيتي اساتيد از مهمترين مالكهاي استاد خب توسط اعضاي هيئت علمي و دانشجويان بود.

) با هدف شناسايي ويژگي هاي يك استاد راهنماي خوب از ديدگاه دانشجويان كارشناسي ارشد 1395سعيدي، آراسته و زين آبادي(
ندند. يافته هاي پژوهش نشان داد ويژگي هاي يك استاد راهنماي خوب شامل: نشانگرهاي رفتاري پژوهشي را با روش كيفي به انجام رسا

استاد راهنما،رابطه نظارتي استاد راهنما و دانشجو، رابطه تعاملي استاد راهنما و دانشجو، اخالق حرفه اي آموزشي استاد راهنما،ويژگي 
  د.هاي رفتاري استاد راهنما و تخصص استاد راهنما بو

) در پژوهشي كمي به بررسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان فارس در مورد ويژگي هاي 1394اناري نژاد، زينلي و زارعي(
استاد توانمند پرداختند. يافته هاي نشان داد كه معيارهاي اعضاي هيات علمي براي يك استاد خوب به ترتيب شامل: روش تدريس، 

باشد و معيارهاي دانشجويان براي يك استاد ارزشيابي، ارتباط بين فردي، رعايت قوانين و دانش پژوهي استاد مي شخصيت فردي، مهارت
  خوب به ترتيب شامل: روش تدريس، ارتباط بين فردي، شخصيت فردي، مهارت ارزشيابي، رعايت قوانين و دانش پژوهي است.

ي هاي استاد موثر باليني را از ديدگاه دانشجويان سال سوم و چهارم پرستاري و ) در پژوهشي ويژگ1393قناعي، اسماعيل پور و مصفاي(
مامايي به روش توصيفي و با استفاده از پرسشنامه بررسي كردند. نتايج بدست آمده از پژوهش نشان داد كه استاد موثر بالين بايد از 
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هاي شخصيتي برخوردار باشد و ليكن حيطه مهارت هاي ويژگي هاي سه حيطه  شايستگي حرفه اي، مهارت هاي ارتباطي و ويژگي 
  ارتباطي به عنوان مهمترين حيطه از ويژگي هاي شناخته شد.

) در پژوهشي اقدامات و باورهاي معلمان را درباره تدريس خوب بررسي كردند و  اين مطالعه براساس روش 2013و همكاران( 26ديمپنا
و عشق به كودكان و بعد اجتماعي و اخالقي براي سازه هاي تدريس خوب براي معلمان  تركيبي اهميت احساس، انديشه، برنامه ريزي

  كند.ابتدايي و راهنمايي ايرلند را ارائه مي
) در پژوهشي با عنوان ديدگاه معلمان زبان انگليسي پيرامون ويژگي هاي معلم موثر ، ابراز داشتند كه 2009(27آيدين و همكاران

د استادشان دانش چگونگي تدريس را به منظور پرداختن به ابعاد موثر داشته باشند، براي ارائه محتوا به بهترين دهندانشجويان ترجيح مي
  روش ، معلمان موثر نياز دارند تا دانش تخصصي و چگونگي ارائه آن را بدانند. 

ي ديده شد پرداختند. ديدگاه دانشجويان ) در پژوهشي به بررسي دو تصور از معلمان كه توسط دانشجويان تربيت2007(28آرنون و ريچل
ي از اين دو تصور با استفاده از دو زير گروه از دانشجويان تربيتي در تحقيق مقايسه شد: دانشجوياني در كالج معلمان آكادميك كه به كسان

تكميل مدارك آكادميكشان اشاره داشت كه به تازگي معلمي را به عنوان دانشجو معلم شروع كرده كساني كه در حين تدريس در حال 
در كالج معلمان و يا كالجهاي آكادميك منطقه اي هستند. نتايج به دست آمده نشان داد كه دو دسته عمده شامل برداشتهايي از ايده 

  هاي شخصيتي و دومين دانش موضوعات تدريس شده و همچنين دانش نظري.آل وجود دارد. اولين برداشت ويژگي
ن به عنوان تاثير در گيرد را ،از لحاظ شيوه ها و مهارتهايي كه محققااين سوال را كه معلم عالي چگونه شكل مي) 2014كو و همكاران(

ستره مانند ايجاد محيط گدهند. اين مهارتها و شيوه ها از  طبقات توانايي  يادگيري دانشجويان شناسايي كرده اند، مورد بررسي قرار مي
يتهايي مانند معرفي طبقات خرد شامل گامهاي اختصاصي براي موفق شدن معلمان در درسهايشان،مانند فعالهمراه با احترام و ارتباط تا 

  ).2016مواد جديد يادگيري در قسمتهاي مختلف است( موريسون و اوانس،
  

  روش
 

 )2006بران و كالرك(ي است. شده در اين پژوهش تحليل محتواي مضمونكارگرفتهاين پژوهش با رويكرد كيفي انجام شده است. راهبرد به
دانند. اين روش هاي كيفي ميترين روش براي شناخت، تحليل و گزارش الگوهاي موجود در دادهرا تحليل محتواي مضموني مناسب

هاي لهها، استخراج طبقات و مقوتنها براي شناخت شبكه ارتباطي مضامين و استخراج الگو مناسب است بلكه براي معنا بخشيدن به دادهنه
باشد. در فرايند استفاده از روش تحليل محتواي مضموني در تحقيق حاضر، ابتدا اصلي و ايجاد ساختار سلسله مراتبي نيز ابزار مناسبي مي

هاي اصلي بر اساس سؤاالت طراحي شده مشخص شدند. در گام صورت متن يا نوشتار در آمدند، سپس مقولهگفتگوهاي ضبط شده به
ها و نظرات هر كدام از شركت كنندگان ثبت شد و در نهايت پس از واكاوي، تحليل، و مقايسه هر كدام از سؤاالت، پاسخ بعد، در مقابل

                                                            
٢٦ .Dympna  
٢٧Aydin& et al.  

٢٨ .Arnon & Reichel 
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پرديس ها استخراج شد. شركت كنندگان پژوهش را اساتيد و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان اصفهان ها، مضامين مشترك از بين آنپاسخ
از اساتيد دانشگاه شش نفر ها، با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند از نوع موارد ويژه،ن ديدگاهبراي دريافت تشكيل دادند.باهنر 

  در مصاحبه گروهي انتخاب شدند.دانشجو  20فرهنگيان در مصاحبه انفرادي و تعداد 
  يافته ها

از داده ها حاكي از آن است كه استاد برتر  داده هاي حاصل از مصاحبه با اساتيد و دانشجويان، در سه مرحله كدگذاري شد، نتايج حاصل
باشد و كنار هم قرار گرفتن اين چهار بعد در دانشگاه فرهنگيان داراي ابعادي است كه از منظر شركت كنندگان در پژوهش مهم مي

  تواند جايگاه يك استاد را در اين دانشگاه در سطح مطلوبي تاييد نمايد. مي

حبه شونده ها شامل بعد تخصصي و علمي، بعد اخالقي، بعد رواني و بعد حرفه اي است. هر كدام از اين ابعاد بدست آمده از نظرات مصا
ابعاد خود زير مجموعه ها يا زير مقوله هايي دارند كه باعث طبقه بندي آنها به طور مجزا شده است. در بعد تخصصي و علمي دو مقوله 

بايست توسط شد كه ميد علمي به طور ويژه به عنوان امري قطعي و مفروض تلقي ميسواد علمي و به روز بودن مورد تاكيد بود، سوا
  اساتيد دانشگاه قبل از ورود به كالس درس احراز شود. در اين راستا دانشجويي اظهار داشت:

  . "مشكل بر نخورندشود دانشجويان از نظر علمي به استاد مربوطه به سواد و تخصص در زمينه رشته مورد مطالعه اساتيد سبب مي"

شود و در صورت عدم احراز صالحيت علمي، اعتبار اوليه را نيز در سواد و تخصص علمي شرط الزم حضور اساتيد در دانشگاه تلقي مي
كنند، عالوه بر اين مقوله، به روز بودن اساتيد مساله حائز اهميت ديگري است كه توسط دانشجويان ذكر شد. بين دانشجويان كسب نمي

ا توجه به تغييرات در زمينه علوم و فناوري و همچنين مسائل و موضوعات جديد مطرح شده در سيستم آموزش و پرورش اساتيد بايد ب
خودشان را مطابق شرايط جديد آماده كنند، عدم آمادگي و تسلط به مسائل و موضوعات به روز در كالس درس عالوه بر آسيب رساندن 

  شود. در اين رابطه دانشجويي اظهار داشت:تاثير منفي بر يادگيري و انگيزه دانش آموزان ميبه سواد علمي اساتيد باعث 

ما انتظار داريم هر استاد در هر ترم چيزي را به اندوخته هاي ما اضافه كند و خودش هم با مسائل روز پيش برود نه اينكه هر بار مطالب "
  ".را تكرار كند

بعدي است كه خود شامل زير مقوله هاي ويژگي هاي شخصيتي و رعايت اصول اخالقي در كالس درس  بعد اخالقي اساتيد دانشگاه مورد
باشد. در خصوص اخالق در كالس درس و پايبندي به آن، اساتيد و دانشجويان معتقد بودند كه به دليل الگو بودن اساتيد بايد اين مي

  يكي از اساتيد در اين مورد اظهار داشتند كه : مهم در رفتار و برخورد اساتيد نمود بارزي داشته باشد.

بايستي اخالق و شخصيت يك استاد، زيبنده دانشگاه فرهنگيان باشد، طرز لباس پوشيدن ، نحوه حرف زدن بايد مناسب باشد، نزديكي  "
  . "نتوان ارتباط برقرار كردبا دانشجو بايد به اندازه باشد به گونه اي كه نه حريم شكسته شود و نه اينكه اينقدر دور باشيم كه 

  استاد ديگري در رابطه با مولفه اخالق معتقد بودند كه:



 

   

١٦٢ 
 

روابط انساني مهمترين شاخصه يك استاد است، اگر دانش كم باشد قابل جبران است اما روابط انساني مهمتر است، صداقت در گفتار  " 
دهند و اين كار درست نيست، يك د كه حتي جواب سالم را هم نميو رفتار بايد بروز زيادي داشته باشد ، گاهي ديدم استادي هستن

  "استاد بايد تواضع و فروتني داشته باشد.

  در خصوص تواضع و فروتني نيز يكي از دانشجويان بيان داشت:

  "و نداريمبرخي اساتيد خيلي مغرورند و ميگن كه ما فالن دانشگاه درس خونديم به طوريكه ما جرات پرسيدن سوال از اونها ر "

  در اين راستا يكي از اساتيد در ضمن مصاحبه تاكيد داشتند:

دانشجويان در واقع همكاران آينده ما هستند و بايد با يكديگر تعامل درستي داشته باشيم و حتي خارج از دانشگاه هم ارتباط بين  "
  "استاد و دانشجو حفظ بشه.

راج شد اشاره به تعامل و درك بين استاد و دانشجو و ايجاد انگيزه براي دانشجويان مولفه رواني كه از داده هاي حاصل از مصاحبه استخ
شد. و به ندرت اساتيد هاي اكثريت آنها تكرار ميدارد. اين مولفه از نظر دانشجويان مهم و بسيار مورد تاكيد بود. به طوري كه در صحبت

  انشجويان در اين مورد:در اين مورد اظهار نظر داشتند. نمونه هايي از اظهارات د

استاد بايد دانشجو را درك كند به ويژه دانشجويان تازه وارد  و مسائل و مشكالت آنها را درك كند، برخي اساتيد ديد منفي نسبت به  " 
  "كنند دانشجويان هميشه دنبال پيچوندن كالس و درس هستند در حالي كه اينطور نيست.دانشجويان دارند و فكر مي

  ديگري معتقد بود كه:دانشجوي 

اساتيد بايد خودشون رو هم سطح دانشجو بدونن و نگاه از باال به پايين نداشته باشند ، شايد برخي اساتيد ميگن كه ما دانشگاه شريف  "
رايط و موقعيت خونديم و همكالسي خانم ميرزاخاني بوديم و فالن منابع رو خونديم اما همين انتظار رو نبايد از ما داشته باشند چرا كه ش

  "ما با اونها فرق داره و شرايط خوابگاه و اتاق هاي پرجمعيت مارو بيشتر درك كنند.

  دانشجويي در خصوص ضرورت توجه بيشتر اساتيد علوم پايه بيان داشت:

شون رو جداي از اغلب اوقات اساتيدي كه در رشته هاي علوم پايه هستند توجهي به درك مشكالت و مسائل دانشجويان ندارند و خود "
دانشجو ميدونن و فقط تمام وقتشون رو به پيشبرد اهداف درسي ميدونن، در حالي كه استاد خوب اونه كه قبل از اينكه استاد باشه بتونه 

  "رفيق خوبي براي دانشجو باشه.

  يكي از دانشجويان نيز در اين رابطه اظهار داشت:

  "رند دنبال اين هستند كه مچ دانشجو رو بگيرند.اكثر اساتيد به جاي اينكه دست دانشجو رو بگي"
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ها آخرين مولفه از بين مولفه هاي استخراج شده، به بعد حرفه  اي اشاره دارد. اين بعد به نحوي تمايز اين دانشگاه را با ساير دانشگاه
ز حرفه اي بودن دانشگاه فرهنگيان و دهد و تاكيد و تمركز اساتيد و دانشجويان در اظهاراتشان راجع به اين مضمون حاكي انشان مي

توجه به بعد عملي و كاربردي دانش و تربيت معلماني است كه يك قدم از دانشگاههاي تخصصي جلوتر هستند. دانشجو معلمان و اساتيد 
  در اين دانشگاه بايد عالوه بر تخصص حرفه اي بودن و حرفه اي عمل كردن در حوزه تدريس را فرابگيرند. 

اي شامل زير مقوله هايي همچون: طراحي، وظيفه شناسي و تعهد، روش تدريس، آموزش معلمي، ترغيب و تشويق و ارزشيابي بعد حرفه 
  داشت:است. يكي از دانشجويان در اين خصوص بيان مي

رو محدود به سرفصل ها اساتيد بايد با طرح و برنامه وارد كالس شوند و هر جلسه بدانند كه ميخواهند چكار كنند، اما نبايد خودشون  "
  ."بكنند

برخي اساتيد مقيد هستند كه به تمام سرفصل ها توجه كنند و همه اونها رو تدريس كنند در حالي كه بايد متناسب با كالس پيش  "
 400برند نه اينكه خودشون رو به اهداف از پيش تعيين شده محدود كنند، تفهيم مطلب مهمتر از اين است كه كتاب مرجعي رو با 

  "صفحه معرفي كنند و همه رو از دانشجو بخواهند.

  در مساله طراحي و برنامه ريزي در كالس درس تاكيد يكي از دانشجويان بدين گونه است كه:

 اساتيد با طراحي و برنامه ريزي در كالس بايد مانند دانشگاه برخورد كنند نه اينكه سيستم مدرسه اي را پياده كنند و به ما مثل دانش " 
  "آموز نگاه كنند.

يك استاد بايد به  "شد. يكي از اساتيد در اين خصوص عقيده داشت:وظيفه شناسي و تعهد در اظهارات اساتيد و دانشجويان ديده مي
كارش متعهد باشه و نظم و انضباط رو در كالس رعايت كنه، اگر معتقد باشيم كه رفتار ما بيش از گفتارمون الگو هست پس استادي كه 

  "كنه.موقع مياد و سر موقع هم ميره در واقع اين رفتار رو به دانشجو منتقل مي سر

استاد دانشگاه فرهنگيان بايد نظم كاري داشته باشه، درسته كه در مورد همه اساتيد صادق هست اما استاد اين دانشگاه چون قرار هست "
نباشه نميتونه اين رو به دانشجو معلم منتقل كنه و در آينده به  معلم تربيت كند بايد حساسيت بيشتري داشته باشد، اگر خودش منظم

  "جامعه آسيب ميزنه.

  دانشجويي معتقد بود كه :

اصرار و سخت گيري بيش از حد براي حضور و غياب كالس باعث زدگي بيشتر دانشجو از اون درس و استاد ميشه، و به نوعي سيستم  "
حالي كه اساتيد بايد به فكر جذب دانشجو در كالس درس باشند، و وظيفه شناسي رو با سخت  مدرسه اي رو در دانشگاه نشون ميده ، در

  "گيري زياد همراه نكنند.
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شد ، و اساتيد و دانشجويان بيان مقوله روش تدريس يكي از مواردي است كه عمدتا در كنار تاكيد بر بعد علمي هميشه به كار برده مي
نيازمند فن بيان و روش درست براي انتقال مطلب است. در اين خصوص يكي از دانشجويان اظهار  داشتند كه بعد تخصصي و علميمي

  داشت:

خواهند كه روش هاي كنند و از دانشجو ميخيلي از اساتيد هستند كه روش تدريس ها رو خوندند اما به همان روش سنتي تدريس مي "
و بايد مهارت اين كار رو هم داشته باشند و اينها مواردي است كه دانشگاه تدريس به روز رو داشته باشه، داشتن علم كافي نيست 

  "كنه، در واقع ما بايد به صورت كاربردي روش ها رو در عمل ياد بگيريم.فرهنگيان رو متمايز مي

درس رو با روش هاي اساتيد بهتر است با روش هاي تدريس آشنايي داشته باشند و يك  "يكي از اساتيد در اين راستا بيان داشتند:
  "مختلف تدريس كنند و دانشجويان تنوع تدريس رو با استادشون تجربه كنند.

شد آموزش حرفه معلمي بود، دراين باره اظهارات يكساني از طرف مقوله مهم ديگري كه به نوعي وجه تمايز اين دانشگاه محسوب مي
تجربه تدريس در مدرسه و آشنايي با كتب جديد ، محتواي آن و روش تدريس شد، اين مقوله اشاره به اساتيد و دانشجو معلمان بيان مي

ا و انتقال مفهوم به دانش آموزان دارد. دانشجو معلمان در اين باره عقيده داشتند كه آموزش مفاهيم براي آنها بايد متناسب و هم راستا ب
با روش متناسب به دانش آموز انتقال دهند. يكي از دانشجويان در اهداف مدرسه باشد، دانشجويان بايد مطالب را خوب بفهمند و بتوانند 

  اين باره اظهار داشت:

اساتيد به جاي اينكه منابع با حجم زياد معرفي كنند روي تفهيم مطالب كار كنند و اينكه روش تدريس مفاهيم در مدرسه رو به ما ياد  "
  "ي درس بدهندبدهند، فيلم آموزشي به سر كالس بياورند و به ما كاربرد

اساتيد از تجربه خودشان در كالس بگويند ، چون ما قرار است معلم شويم و به تجربه آنان نياز داريم . آنچه در موقعيت تدريس نياز "
  "داريم بگويند نه اينكه فقط مثال رياضي درس بدهند.

  نمونه اي از نظرات اساتيد در اين باره:

يان در اين است كه بايد از نظر تخصصي ماهر باشد و استاد بايد ويژگي حرفه اي داشته باشد، در فرق دانشجو معلمان با ساير دانشجو "
ها ممكن است طرف فقط به خاطر دانشگاه فرهنگيان كسي كه ادبيات ميخواند بايد بتواند ادبيات را تدريس كند اما در ساير دانشگاه

  "خواند.عالقه ادبيات مي

ها متفاوت است،اين دانشگاه به دليل حرفه اي بودن، صرف داشتن مقاله يا ر اين دانشگاه با ساير دانشگاهتعريف استاد خوب و برتر د"
كند. اساتيدي هستند كه مقاالت زيادي دارند اما از اينكه چطور يك مفهوم را به كتاب و كارهاي پژوهشي براي يك استاد كفايت نمي

وره ابتدايي يا متوسطه را نديده اند و تجربه در مدرسه را ندارند، مثال تفاوت جرم و حجم را دانش آموز ياد بدهند اطالعي ندارند، كتب د
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به دانشجو با چند فرمول ميگويند و اين دانشجو ميفهمد چون قبال در دبيرستان آموزش ديده اما يك دانش آموز ابتدايي خيلي طول 
  "نكات در تدريس توجه كنند و علم و عمل را با هم داشته باشند. كشد تا تفاوت اين دو را بداند و اساتيد بايد به اينمي

در خصوص مقوله ارزشيابي الزم است اساتيد توجه خاصي داشته باشند چرا كه هم از نظر علمي و تخصصي انتظار ميرود تا ارزيابان 
  شود. صحيحي در كالس درس باشند و هم از نظر اخالقي و رعايت عدالت به اين مقوله نگريسته مي

  يكي از اساتيد عقيده داشتند:

سواالت را بايد از تمام سرفصل ها تهيه كنند، قواعد و اصول را در ارزشيابي بايد با تمام جزييات رعايت كنند و سواالت متناسب با " 
  "اهداف درس تهيه بشود.

  در اين راستا نيز يكي از دانشجويان بيان داشت:

ن است كه در نمره دادن عدالت را رعايت كند، و در تصحيح برگه به كساني كه بيشتر با استاد در تعامل انتظار ما از يك استاد برتر اي "
  "هستند نمره بيشتري ندهد.

  : نتايج كدگذاري محوري1جدول شماره  

  مفهوم داده ها
  سطح علمي 
  باسواد بودن

  دانش و تسلط در رشته تخصصي داشتن
  يب و مبهمعدم استفاده از اصطالحات عجيب و غر

  بار علمي خوب به عنوان يك مرجع
  جديت در تدريس

  بعد علمي باال به دليل رسالت اصلي يك استاد
  رفع ابهام از درس

  تمركز و تاكيد بر تفهيم مطالب
  تاكيد بر يادگيري در حين تدريس

  ايجاد عالقه در دانشجو با سطح سواد باال
  يادگيري كامل در فرايند تدريس كالسي

  به انديشيدن وادار كردن
  فعال بودن شخص استاد در حين تدريس
  رساندن دانشجو به درك عميق مطالب

  بازگو كردن تجارب تدريس
  مطالب كارآمد و كاربردي
  گاه و مسلط بودن به مطالب

  سيراب كردن دانشجو از نظر علمي
  
 

سواد علمي و 
  تخصصي
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  وقت شناسي
  نظم و انضباط كاري

  ورود و خروج به موقع از كالس
  قانونمند و احترام به انضباط كاري 

  تفهيم مطلب و دروني شدن آن براي استاد
 

  وظيفه شناسي و تعهد

 مغرور نبودن به دانش خود
  طرز لباس پوشيدن و حرف زدن مناسب 

  حفظ حريم
  صداقت در گفتار و رفتار

  تواضع و فروتني
  روابط انساني مناسب

  الگو بودن رفتار بيش از گفتار
  ق پسنديدهشخصيت و اخال

  به چشم همكار نگاه كردن
  اخالق حرفه اي در كالس درس 

  عدم استفاده ابزاري از نمره براي تحقير دانشجو
 

ويژگي هاي 
  شخصيتي 

  داشتن طرح و برنامه مشخص
  منبع متناسب با كالس نه منابع از پيش تعيين شده

  داشتن اهداف مشخص
  محدود نبودن به سرفصل ها

  م مدرسه اي در دانشگاهعدم پياده كردن سيست
  

  برنامه ريزي

  پايبندي با اخالق و دين
  پايبندي به مباني اعتقادي و فرهنگي

  با اخالق متعالي
  لزوم اخالق و رفتار مناسب براي استاد

پايبندي به اصول 
  اخالقي

  رفاقت با دانشجو
  توجه به مشكالت شخصي دانشجو

  عدم نگاه از باال به پايين
  ن دانشجويانانتظارات مطابق توا

  هم سطح دانستن خودشان با دانشجو
  عدم مقايسه شرايط گذشته خودشان با شرايط فعلي دانشجويان
  در نظر داشتن شرايط زندگي دانشجويان بويژه شرايط خوابگاه

 ارتباط غير رسمي و صميمانه با دانشجو

تعامل و درك بين 
  استاد و   دانشجويان
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 نداشتن انتظار بيش از حد
  احترام به نظرات دانشجويان

  مسير اهداف راهنمايي دانشجو در
  توجه به عاليق و نيازهاي دانشجويان

  توجه به همه دانشجويان
  دست گيري از دانشجويان بجاي مچ گيري

  درك دانشجويان تازه وارد
  داشتن ديدي مثبت به دانشجو

  برخورد هم شان دانشجو نه يك دانش آموز
  توجه به بعد عاطفي و اجتماعي

  اسب با آندر نظر گرفتن تفاوتهاي فردي و رفتار متن
  كمك در جهت حل مشكالت دانشجويان يا ارجاع آنها به افراد مطلع

 عدم بدبيني نسبت به دانشجو و داشتن نظري مثبت نسبت به آنان
  به روز بودن

  آشنايي با آخرين تغييرات كتب درسي
  يد در مدارس(مانند ارزشيابي توصيفي و..)آموزش ديدن و به روز بودن در دوره ها و طرح هاي جد

  مسلط بودن از نظر اشراف به مباحث جديد
  به روز بودن در مسائل آموزش و پرورش

  استفاده از فناوري هاي جديد
  به روز شدن در هر ترم نسبت به گذشته

  
  
 

  به روز بودن

  توانايي برقراري ارتباط و انتقال علم
  سشناخت روش ها و تنوع در روش تدري

  تجربه تنوع روش تدريس با تنوع تدريس استاد در كالس
  تدريس متنوع و به روز نه سنني

  توانايي تدريس
  فن بيان

  انتخاب روش تدريس متناسب با موضوع درس
  آشنايي با روشهاي تدريس در مدرسه

  آشنا كردن و تفهيم مطالب با ذكر نمونه و مثال
  تعامل و دو طرفه بودن يادگيري

  به زبان ساده انتقال مطالب
  انتقال مطالب كاربردي

  آموزش فعال

  روش تدريس

 
  هم ياددادن و هم يادگرفتن

  داشتن تجربه عملي تدريس در مدرسه
  آموزش علوم براي ياگيري چگونگي تدريس و انتقال مطلب 

  اشراف به كتب و نحوه آموزش در مدارس
  ي و كاربرديتوجه به حرفه اي بودن اين دانشگاه و لزوم توجه به بعد عمل

 مطالب ارائه شده متناسب با آموزش هاي مورد نياز در مدرسه

  آموزش معلمي
(ياددادن براي 

  ياددهي)
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 سهل گيري براي ايجاد رغبت در دانشجو
  عدم تحقير و نااميد كردن دانشجو

  
  ايجاد انگيزه

  ارفاق در نمره دهي
  عدم تاثير رفاقت با دانشجويان در نمره دادن

  نمندي و رشد دانشجويان ضعيفتوجه به توا
  امتحانات به صورت مفهومي

  سواالت مطابق مطالب تدريس شده
  ارزشيابي در جهت اهداف همان درس

  سواالت از بين تمام مباحث و مطابق سر فصل هاي تدريس شده
  رعايت عدالت در نمره دادن
  رعايت اصول طراحي سوال

  عدم تاكيد صرف بر نمره و امتحان
  ر دادن منابع براي يادگيري نه فقط امتحاندر اختيار قرا

  عدم سو گيري در تصحيح برگه
 

  ارزشيابي 

  

  : نتايج كد گذاري انتخابي2جدول شماره

  موضوع  ابعاد  مؤلفه ها

  سواد علمي و تخصصي
  بعد تخصصي و علمي

ان
نگي

ره
ه ف

شگا
دان

در 
تر 

 بر
تاد

اس
  

  به روز بودن
  رعايت اصول اخالقي

  بعد اخالقي 
  گي هاي شخصيتي استادويژ

  تعامل و درك بين استاد و دانشجو
  بعد رواني

  ايجاد انگيزه
  طراحي

  بعد حرفه اي
  وظيفه شناسي و تعهد  

  روش تدريس
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  آموزش معلمي(ياددادن براي يادگيري)
  ترغيب و تشويق

  ارزشيابي
 

 

  بحث و نتيجه گيري
تر در دانشگاه فرهنگيان مبتني بر ديدگاه اساتيد و دانشجويان، شامل بعد تخصصي و علمي، بعد در پژوهش حاضر ويژگي هاي استاد بر

شود كه اساتيد در هر دانشگاه و هر رشته اخالقي، بعد رواني و بعد حرفه اي است. بعد تخصصي و علمي به عنوان پيش فرضي قلمداد مي
ود كه به سالح علم و تخصص مجهز باشند. علم و تخصص اگر چه الزمه ورود به بايد به همراه داشته باشند و در صورتي موفق خواهند ب

سيستم دانشگاهي است اما به روز نگه داشتن دانش و با مسائل روز علمي همگام شدن عنصر اصلي بقا و ماندگاري در سيستم تعليم و 
عنصر حرفه اي در عصر اطالعات، بايد مرتبا دانش حرفه ) تاكيد دارد كه معلم به عنوان يك 1393تربيت است. در اين راستا مهرمحمدي(

استاد برتر 
دانشگاه 
فرهنگيان

بعد 
تخصصی 
و علمی

بعد 
اخالقی

بعد روانی

بعد حرفه 
ای



 

   

١٧٠ 
 

اي شخصي بسازد، انواع  دانش هاي ضروري حرفه را فراگيرد، دانش هاي ساخته شده و فراگرفته شده را به اشتراك بگذارد ، در توسعه 
پداگوژيك شخصي بپردازد و هم مرزهاي دانش حرفه اي نقش و سهم داشته باشد و با اين پشتوانه دانشي هم به حل اثر بخش مسائل 

به حل مسائل پداگوژيك عمومي اهتمام ورزد. چنين معلمي با اين انتظارات خواه در كرسي و سمت استاد دانشگاه باشد و خواه در سمت 
ده را بر عهده دارند معلم، نبايد از قافله علم و تكنولوژي دور بماند. چه بسا اين امر براي اساتيد دانشگاه فرهنگيان كه تربيت معلمان آين

  پررنگ تر و تاثيرگذارتر است.

از ابعاد چهار گانه بدست آمده، بعد اخالقي اشاره به پايبندي و رعايت اصول عقيدتي، فرهنگي و رفتار و ويژگي هاي شخصيتي استاد 
) معتقد 19995لومن( همانطور كه دانند.دهند كه آن را مهم تر از علم و دانش ميدارد. بسياري از محققان به قدري به اين بعد اهميت مي

است تنها مالك برتري هر استادي تدريس نيست بلكه ويژگي هاي اخالقي، شخصيتي و رفتاري استاد از جمله شاخصهاي مهم در ارزيابي 
  هاست.

لزم اشراف و آگاهي به بعد رواني اشاره به تعامالت صحيح بين استاد و دانشجو مبتني بر درك دنياي رواني دانشجوست. اين امر مست
مسائل تربيتي و روانشناسي از سوي اساتيد است. درك همدالنه و ايجاد انگيزش، نزديكي و حفظ حريم مناسب ، به همراه راهنمايي 

سازد كه رابطه خطي و مكانيكي بين استاد و صحيح دانشجو از خواسته هاي مورد تاكيد دانشجويان بود. اين نزديكي خاطر نشان مي
شجو در سيستم آموزشي جايي ندارد و دانشجو به دنبال ديده شدن به مثابه يك انسان است، با نيازهاي روحي و رواني كه طبيعتا به دان

كند نقش معلم و دانش آموز ) اشاره مي1972همراه دارد. حتي اين تبادل در زمينه علمي نيز مورد درخواست است. همانطور كه فريره(
گيرد و از مخاطب خود در يك رابطه حال تغيير است و گاهي اين معلم است كه نقش دانش آموز به خود مي در كالس درس مدام در

 ديگر را پيشنهاد مي كند. "آموزش طرح مسئله "به نام  فعال آموزش نوعي "آموزش بانكي "مقابل  در فريره آموزد.تعاملي علم مي

 مسئول جرياني دو هر اساتيد و شاگردان .گيردمي ياد شاگردان با بحث در نيز او خود بلكه دهددرس مي كه نيست كسي استاد تنها

 كه به معناي رابطه بين ياددهنده و يادگيرنده است "گفت و گو "مسئله  طرح آموزش مهم كنند. جنبهمي رشد آن در هم با كه هستند

است(حاجي  يكديگر كمك به واقعيت كشف سؤاالت با اجههمو از هدف اصلي و است تغيير قابل گفت وگو نقشها در .است افقي صورت به
  ).1390آخوندي، امام جمعه و سرمدي،

امل زماني كه دانشجو را عنصري فعال در نظر بگيرم در واقع او را به مانند انسان عامل در نظر گرفته ايم. و آن گاه رابطه آنها به صورت تع 
همواره بايد خود را در برابر شاگرد به عنوان انسان عاملي در نظر بگيرد كه دير يا زود به  شود. از منظر اين رابطه تعاملي، معلمآشكار مي

درسي نخواهد دانست و  "چه"كار شكل دادن به هويت خود خواهد پرداخت. بنابراين معلم ديگر كار خود را در درجه نخست ، آموزاندن 
. از سويي ديگر، يادگيري شاگرد نيز همواره، در درجه نخست، "كار ندارم دهم و به چيز ديگرمن درس خود را مي "هرگز نخواهد گفت 

  ).1392توان آن را به يادگيري صرف كاهش داد (باقري،يادگيري از كسي است و نمي
يان توان مختص دانشگاه حرفه اي، چون فرهنگآخرين بعد از ابعاد چهارگانه بدست آمده ، بعد حرفه اي اساتيد است. اين بعد را  مي

كوشد تا نيروي دانست. در دانشگاهي كه رسالت آن تربيت معلم است ،توجه به بعد علم و عمل توامان در دستور كار  قرار دارد و مي
  كارآمد حرفه اي را براي موقعيت هاي عملي تربيت كند.
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دهاي تدريس براي تامين نيازهاي متعدد معلمان بايد هم در محتواي تخصصي اطالعات داشته باشند و هم به دامنه گسترده اي از رويكر
يادگيري هر دانش آموز مداخله كند و دانش آموزان را برانگيزد، همه اين موارد آنچه دانش آموز قادر است ياد بگيرد را تحت تاثير قرار 

بر اشراف به مطالب تخصصي  ). بنابراين دانشجو معلمان كه مخاطبان اصلي اساتيد اين دانشگاه هستند بايد عالوه2000دهد(فاينلي،مي
رشته خود، بتوانند روش تدريس متناسب آن موضوع، فن بيان و نحوه انتقال مطالب، تعهد و از همه مهمتر معلمي را بياموزند و آن را در 

ظرفيت و عمل كند و  "باز انديشي"پيش فرض هاي ذهني و  "بازبيني "تواند به توسعه مهارت هايعمل به كار بگيرند. دانشي كه مي
داند و حرفه اي بودن را در توانايي بازانديشي در عمل مي 29را توسعه دهد، علم عمل است. دونالد شون -تغيير -توانايي عمل اثربخش

نيز تاكيد  31نه تنها بر تفكر پيش از عمل بلكه گاهي بر تامل و بازانديشي در حين عمل 30براين باور است كه يادگيري در حين عمل
  ).51: 1394ارآراني،كند.(سركمي

  

  منابع

س در مورد ويژگي هاي ) بررسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان فار1394اناري نژاد، عباس.زينلي، متين، زارعي، فاطمه(-
  ايران. -استاد توانمند، كنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي، موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي، شيراز

. پژوهش نامه : تحول در آموزش و پرورش در پرتو عامليت و تعامل"از"و آموختن  "به ") آموزاندن1392باقري نوع پرست، خسرو (-
  .5-16)،2(3مباني تعليم و تربيت،

تاري رس) ويژگي هاي استاد نمونه: يك مطالعه كيفي، مجله دانشكده پ1392راغي، محمدعلي. غياثونديان، شهرزاد. اسماعيلي، مريم(چ-
  و مامايي اروميه، دوره دوازدهم،شماره دوم.

پرورش  ونظريه آموزش -) عناصر اصلي برنامه درسي در 1390اجي آخوندي، زهرا. امام جمعه، سيد محمدرضا. سرمدي، محمدرضا(ح-
  .142-171. صص20پائولو فريره، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، سال ششم،شماره 

  ني سازي يادگيري)، تهران: مرآت.) درس پژوهي(ايده اي جهاني براي بهسازي آموزش و غ1394سركارآراني،  محمدرضا(-

ئه دهنده ) ويژگي هاي استاد موفق از ديد دانشجويان دانشگاههاي ارا1393اهسوني، خديجه. فرج الهي، مهران. ظريف صنايعي، ناهيد(ش-
  .60-52) :2( 5 كي.مجله دانشگاهي پادگيري الكترونيآموزش مجازي در شهر شيراز، 

                                                            
٢٩Donald schon.  
٣٠Learning by doing.  
٣١flection in actionRe.  
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) ويژگي هاي استاد خوب از ديدگاه دانشجويان و اساتيد 1392شريف نيا، سيد محمد. عبادي،عباس. حكمت افشار، ميترا(- ] 1[ 
پرستاري: يك مطالعه كيفي.فصلنامه نسيم تندرستي، دانشكده علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري. دوره دوم 

  .1-10،صص 1،شماره 
هاي يأت علمي دانشكدههاي حرفه اي اعضاي ه).تحليل عوامل موثر بر مهارت1389ا.حجازي، ي.حسيني، م.(قلي فر، - ] 2[ 
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آموزان پايه هشتم  در لكرد دانشتاثير آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عم
  مبحث دستگاه حركتي انسان

  2،هادي فرمانبر*1ابراهيم جعفري

  gmail.com383e.jafari@كارشناس ارشد آموزش زيست شناسي -1
 hadifarmanbar@yahoo.comدانشجوي دكتري مديريت آموزشي واحد علوم و تحقيقات تهران-2

  چكيده
آموزان پايه هشتم هدف كلي از پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مبتني بر رويكرد ساختار گرايي بر عملكرد  دانش

هاي شهرستان ساري در مفهوم دستگاه حركتي انسان بود. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش، جزء پژوهش
آموزان پايه هشتم شهرستان كليه دانشرا، ون با گروه كنترل بود. جامعه آماري آن آزمآزمون و پسنيمه تجربي با طرح پيش
نفر  80كه به دليل نيمه تجربي بودن پژوهش، تعداد دادند نفر تشكيل مي 5751به تعداد  95-96ساري در سال تحصيلي 

به عنوان نمونه » ايطبقه -ايفي خوشهتصاد«گيري نفر گروه كنترل) با استفاده از روش نمونه 40نفر گروه آزمايش و  40(
در چهار بعد (سطح دانستن، سطح بكارگيري، سطح استدالل  ها از آزمون محقق ساختهآوري دادهانتخاب شدند. جهت جمع

سوال استفاده شد. روايي صوري و محتوايي ابزار به تاييد متخصصان رسيد و پايايي آن  16و سطح حل مسايل متداول) با 
(آنكوا)  تحليل كواريانس تك متغيره ها از آزموندست آمد. جهت تجزيه و تحليل دادهب 87/0اده از روش بازآزمايي با استف

آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد دانش آموزان  پايه هشتم در مفهوم  استفاده شد. نتايج نشان داد كه:
ين آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد (سطح دانستن، دستگاه حركتي انسان تاثير معناداري دارد. همچن

  آموزان تاثير معناداري دارد.سطح بكارگيري، سطح استدالل و سطح حل مسايل متداول) دانش
 

  كلمات كليدي
  آموزان، دستگاه حركتي انسانآموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي، عملكرد دانش

  
  
  
  ابراهيم جعفري*  
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  مقدمه -1
 فلسفي، جهت دارد. از قرن بيستم و فلسفه روانشناسي در ايچندگانه هايريشه و نيست واضح كامال فلسفه يا نظريه يك ساختارگرايي

 ندارد باور فرد از مستقل واقعيت وجود به كه گراييفرا اثبات يا گرايي فلسفه نسبيت خورد. ناممي پيوند 32گراييبه نسبيت ساختارگرايي

اجتماعي  كه واقعيت اين بر مبني شناختي دانش از عبارت گرايياثبات فرا برتعريف است. بنا ذهن پرداخته و واقعيت ساخته گويدمي و
 ساختن بر كه است فلسفه يادگيري يك كلي ساختارگرايي طور به ولي شود.مي ساخته مختلف هايگونه به و مختلف افراد وسيله به

 فهم، يا دانش ساختارگرايي، رويكرد با ). مطابق1395نژاد، دارد (گرزين اشاره اجتماعي يا صورت انفرادي به يادگيردندگان توسط دانش

 تجربه بر مبتني زمينه يك خاص، زمينه يك در گريزناپذير، به طور است ممكن آن، نيست؛ بلكه، زمينه و متن از مستقل جامع كشف يك

 معناي بايستي آموزانبلكه دانش شود، عرضه آموزاندانش به سادگي به تواندنمي دانش را،ساختارگ يك منظر از بگيرد. يا زندگي، قرار

 جروم ،33پياژه ژان به ويژه فيلسوفان و روانشناسان از تنوعي كارِ يك و تفكر براساس يادگيري، درباره بسازند. اين نگرش را خودشان خاص

  ).2015، 37(گورس و همكاران است گرفته ، شكل36ويگوتسكي و 35گليزرزفلد ون ،34برونر
 كنند. بنابراينسير ميتف خود تجربيات ادراك و بر مبتني راآن حداقل يا سازندرا مي خويش واقعيت يادگيرندگان ساختارگرايان، عقيده به

گيرد. مي رارق همورد استفاد وقايع و اشياء تفسير براي كه است شخصي و اعتقادات ساختارهاي ذهن پيشين، تجربيات تابع شخصي دانش
  ).1381يني، دارد (شيخي ف شود ريشهمي فهميده ذهن وسيله به كه اجتماعي و فيزيكي از تجربيات ادراك در داندشخص مي يك آنچه

 ،اساسي و پايه ز اصولا ايمجموعه در ساختارگرا متفكرين كه داشت اذعان بايد اما دارد، وجود ساختارگرايي از متنوعي هايديدگاه اگرچه
  دارند كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از: توافق

 بلكه نيست، دانش ر كنندهفراگير انبا واقع آن. در از برداري رونوشت يا تكثير بر نه شودمي تأكيد دانش ساختن روي بر نظريه اين در -

  سازد.مي خود براي خود را دانش و است فكر توليد كننده او
 اساس بر گيرندهياد درآن است، كه هاي جديدتجربه كسب يا تقويت براي قبلي ذهني الگوهاي تطبيق دادن فرآيند ساختارگرا يادگيري -

 ياد اطالعات قراردادن هم كنار در و موجود تنظيم شرايط بوسيله او واقع سازد. درمي را جديد مفاهيم يا و هاايده خود قبلي و فعلي دانش

  است. جديد دانش كردن بنا پيش نياز فرد، هر قبلي تجربه و ترتيب دانش اين گيرد. بهمي
 يا اقعيو هايمحيط تعيين شده، پيش از و معمول هايآموزش جاي به و گيردمي صورت واقعي هايمحيط در دانش ساخت فرآيند -

  باشد. مجزا اليتفع يك نكهاي نه شود تنيده درهم واقعي با تكاليف بايد كند. يادگيريمي پيشنهاد موردي را نمونه بر مبني يادگيري

                                                            
3 2 - Relativism 
3 3 - Jean Piaget 
3 4 - Jerome Bruner 
3 5 - Van glisserfeld 
3 6 - Vigotsky 
3 7 - Gurses et Al. 
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 دنياي چيدگيپي و جلوگيري كرده از حد بيش سازيساده از بايد آموزش هاست،واقعيت بازنمايي يادگيري محيط اينكه به توجه با -

 مورد يواقع هايموقعيت در آينده در تا جا داده فراگير در تكاليف معتبر را پيچيده مسائل بايد اساس همين بر دهد. نشان را واقعي

  گيرد. قرار استفاده
 يادگيري، نظريه، ينا كند. درمي كمك  دانش ساختن فرآيند به يادگيرندگان بين در گفتگو و همكاري رعايت و ديگران با تعامل -

 آن كسب رايب كه اين نه كنندمي كسب طور مشترك به را دانش مباحثات اجتماعي طريق از فراگيران و است اجتماعي و فعال فرآيندي

  رقابت برخيزند. به يكديگر با
 كه است فكور فراگيراني از يتحما نهايي واقع هدف است. در تأكيد مورد نظريه اين در فراگير، تفكر و تجارب مورد در متفكرانه انديشه -

  دارا باشند. را هاي خودآموخته از استفاده و شناخت قدرت
 يادگيري نتيجه و موضوع بر تفكر، و يادگيري است. فرآيند نظريه اين توجه ا) موردگر(زمينه زمينه به وابسته دانش ساخت و شناخت -

(يادگارزاده و  كندمي معنا را تجارب اين زندگي از مرحله هر در و شودمي شناخت نائل به شخصي تجارب دنبال به دارد. فرد ارجحيت
  ).1387 همكاران،

 پيشرفت اهداف هايهمؤلف بر گراساختن محيط يادگيري از ادراك نقش«پژوهشي با عنوان )، در 1395بالغي اينالو (قره كارشكي و غلباش

ين نتايج دست انفر از دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد انجام دادند به  193كه بر روي » دانشجويان
 بر گراساختن يريدارد. همچنين محيط يادگ معنادار و مثبت أثيرپيشرفت دانشجويان ت اهداف بر گراساختن يافتند كه؛ محيط يادگيري

   دارد. معناداري و مثبت تأثير پيشرفت (اهداف تبحري، عملكردي رويكردي و عملكردي اجتنابي) اهداف هايمؤلفه
بر ميزان يادگيري واژگان اي آموزشي مبتني بر رويكرد ساخت گرايي تأثير چندرسانه«)، در پژوهشي با عنوان 1394عمادي و همكاران (

گرايي بر ميزان يادگيري شكل اي آموزشي واژگان سطح پايه فارسي مبتني بر رويكرد ساختبه بررسي تأثير چندرسانه» ي فارسيپايه
بر  زبان پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند كه؛ چندرسانه آموزشيآموزان غير فارسيصحيح خواندن و نوشتن واژگان پايه فارسي

  .تأثير ندارد  آموزاندار دارد ولي بر يادگيري شكل صحيح خواندن واژگان پايه فارسي يادگيري فارسي آموزان مورد مطالعه تأثير معني
اي آموزان: نقش واسطهتاثير محيط يادگيري ساختارگرايانه بر توانايي تفكر انتقادي دانش«)، در پژوهشي با عنوان 2015( 1كوان و وانگ

آموزان دوره متوسطه در هنگ كنگ انجام دادند، به اين نتايج دست يافتند نفر از دانش 967كه بر روي » رهاي شناختي و انگيزشيمتغي
آموزان تاثير مثبت و معناداري دارد. استراتژي شناختي و باورهاي كه؛ محيط يادگيري ساختارگرايانه بر توانايي تفكر انتقادي دانش

درصد از  22آموزان دارند. همچنين كامل در تاثير محيط يادگيري ساختارگرايانه بر توانايي تفكر انتقادي دانشانگيزشي نقش ميانجي 
  آموزان توسط محيط يادگيري ساختارگرايانه تبيين شد.واريانس توانايي تفكر انتقادي دانش

» هاي علميارگرا و تسهيالت آموزشي در كالسرابطه بين محيط يادگيري ساخت«)، در پژوهشي با عنوان 2015( 2احمد و همكاران
دهند. بين محيط يادگيري ساختارگرا با نشان دادند كه؛ دانشجويان محيط يادگيري ساختارگرا را بر محيط واقعي يادگيري ترجيح مي

                                                            
1 - Kwan & Wong 
2 - Ahmad et al. 
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درك و فهم بهتر  استفاده از تسهيالت و امكانات آموزشي ارتباط معناداري وجود دارد. همچنين محيط يادگيري ساختارگرا موجب
  شود.يادگيري دانشجويان از مطالب درسي مي

 درس كالس در ساختارگرايي داشته باشد. رويكرد وجود شاگرد ذهن از خارج كه نيست چيزي دانش ساختار كه معتقدند ساختار گرايان

 آموزشي هاياست. محيط دانش ساختن و بيشتر فهم و درك در آن، توجه ) و كانون2012، 1است (تانو آموزشي نتايج بر مثبت اثر داراي

 و اين شده درگير فرآيند يادگيري در فعال طور به آموزاندانش كه طوري به است، يادگيرنده نيازهاي بر متمركز منظر ساختارگرايي، از

 را از دانش رندگان). ساختارگرايان معتقدند يادگي2010و همكاران،  2شود (هوانگمي آنان توسط جديد اطالعات جذب به منجر امر

 طريق عمل از يادگيري يادگيري يا شدن فعال باعث و شده تركيب آموزشي هايروش در كنند. ساختارگراييمي كسب خود تجربيات

حاصل  موضوع شناخت طريق از شود، بلكهنمي يادگيرنده دريافت سوي از منفعل بصورت كنند دانشاستدالل مي شوند. آنهامي كردن
 ).1389زامحمدي و همكاران، شود (ميرمي

دنيا نيز با آن مواجه  اندركاران آموزش و پرورش نه تنها در كشور ما بلكه در ساير كشورهاياز طرفي يكي از بزرگترين مشكالتي كه دست
آموزان دانشودن هاي درس است. يكي از داليل بي ميلي، غيرفعال بآموزان به نشستن بر سر كالسهستند كاهش روزافزون عالقه دانش

ردهايي روي هاي درس است. به همين دليل است كه براي مبارزه با اين مشكل محققان و دست اندركاران آموزشي به رويكدر كالس
ر يادگيري بعضي از دهاي سنتي آموزان در كالسشود. دانشاند كه در آنها يادگيرنده به طور فعال در امر آموزش شركت داده ميآورده

ركتي انسان است. حدهند. يكي از اين مفاهيم دستگاه ميلي زيادتري از خود در مقايسه با يادگيري ساير مفاهيم نشان ميمفاهيم بي
مفاهيم دستگاه حركتي  آموزن را نسبت به يادگيريتواند باشد كه احتماال عالقه دانشهاي انجام تحقيق اين ميبنابراين يكي از ضرورت

  برد. انسان باال مي
آموزان در مفهوم نين با توجه به اينكه پژوهشي در كشور در زمينه تاثير آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد دانشهمچ

اختارگرايي بر سدستگاه حركتي انسان انجام نشده است، لذا محققان در اين پژوهش به دنبال بررسي تاثير آموزش مبتني بر رويكرد 
ين پژوهش اهاي حاصل از هشتم شهرستان ساري در مفهوم دستگاه حركتي انسان هست؛ تا براساس يافته آموزان پايهعملكرد دانش

ه مديران و مسئوالن باي را در جهت گسترش استفاده از رويكرد ساختارگرايي در آموزش و تدريس بتواند راهكارهاي علمي و عملي سازنده
در نهايت زمينه الزم  وآموزان از مفاهيم درسي باال رود اين طريق ميزان عملكرد دانشآموزش و پرورش شهرستان ساري ارائه دهد، تا از 

  را براي تحقيقات بعدي فراهم سازد. 
  تعريف مفاهيم- 2-1

آموزان را برعهده دارد، : روشي است كه در آن معلم نقش تسهيل كننده يادگيري و راهنمايي دانش3رويكرد تدريس ساختارگرايي -
هايي پذيرد و مهارتها به صورت گروهي و تيمي صورت ميآموزان و معلم در فرايند ياددهي و يادگيري وجود دارد، فعاليتنشمشاركت دا

                                                            
1 - Tuna 
2 - Huang 

3 - The teaching of structuralism 
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آموزان در جريان آموزش، كند. همچنين روشي است كه در آن دانشمانند انديشيدن، حل مساله، استدالل و خالقيت اهميت پيدا مي
پردازند و به عبارتي تعاملي دو طرفه هاي معلم به كسب تجربه ميپردازند و با استفاده از راهنماييبحث مينقش فعالي بر عهده دارند، به 

 ).1384بين معلم و شاگرد وجود دارد (محبي، 

يا ) عملكرد تحصيلي را توانايي آموخته شده يا اكتسابي حاصل از دروس ارائه شده 1998و همكاران ( 2: اتكينسون1عملكرد تحصيلي -
گيري هاي استاندارد شده، اندازهدانند كه به وسيله آزمونبه عبارت ديگر، توانايي آموخته شده يا اكتسابي فرد موضوعات آموزشگاهي مي

  ).1387شود (مردعلي و كوشكي، مي
سيستم از مجموعه دهد. اين ها است كه به او توانايي حركت و جابه جايي مياي از بافت: مجموعه3سيستم حركتي بدن انسان -

شود. (منصوري، هاي همبندي تشكيل ميها، مفاصل و ديگر بافتها، ليگامانگويند)، عضالت، تاندونها (كه به آن اسكلت مياستخوان
1391.(  

  
  طرح مساله-2-2

با مسايل جديدتر  او راهاي يادگيري است و اين تغيير و تحوالت انسان قرن بيست و يكم شاهد تغييرات زيادي در محيط، شرايط و روش
هاي صحيح، آموزش نمايد. بهترين را براي همگامي و آماده شدن براي زندگي در اين عصر، توجه بيشتر بهتري رو به رو ميو پيچيده

هاي شها و روراه اي به بهترينهاي مختلف آموزشي را محك بزنند و با ديد نقادانهها و رويهاصولي و فعال است. مدارس بايد عادت
  ).1386آموزشي بپردازند تا در عرصه تحوالت پيشرو و پيشگام باشند (معتمدي تالوكي و احمدي، 

س درس مصرف بسياري از كارشناسان معتقدند معلمين ايراني در مقايسه با معلمين بسياري از كشورهاي ديگر انرژي زيادي در كال
هاي فعال ده از شيوهچندان رضايت ندارند. اين كارشناسان اعتقاد دارند استفا كشند اما از نتايج كار خودكنند و بسيار زحمت ميمي

ه دارد. در كالس درس ها نقش راهنما و تسهيل كنندكند بلكه به دليل آن كه معلم در اين روشتر نميتدريس نه تنها كار معلم را سخت
ي و همكاران، نايي دقيق وكامل داشته باشند (معتمدي تالوكاحساس راحتي بيشتري خواهد كرد البته به شرطي كه با اين روشها آش

1390.( 

هاي دنيا با هاي تدريس و آموزش است كه در بسياري از كالسهاي آموزشي مبتني بر ساختارگرايي از پوياترين وكارآمدترين روشروش
وزشي خود نيازمند مباني فلسفي نيرومندي موفقيت در حال اجرا است. بنابراين تمامي رويكردهاي آموزشي جهت حصول به اهداف آم

 از پيش دانش كه جاي آن به است و افراد تك تك سازنده فعاليت نتيجه دانش، كه باور است اين بر نيز هستند  فلسفه ساختارگرايي

 تفاوتي ديدگاهي، هيچ نچني براساس علم بپردازد توليد به خود آموز،دانش كه است تالش در دهد، انتقال آموزانبه دانش را شده ساخته

 واقع، ندارد. در وجود آموز  دانش يك به وسيله آن يادگيري و يك دانشمند وسيله به دانش آوردن (ساختن) ابتدايي دست به روش بين

 م،معل كه درسي ). در كالس1387آورند (نوري، مي دست به كه هايي است،يافته و هاواقعيت و تفسير توضيح براساس هردو، يادگيري
                                                            
1 - Academic Performance 
2 - Atkinson 
3 - Human skeletal system 
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 آموزان دانش رود. ازمي عمل تداوم و عملكرد يادگيرندگان انتظار از است، كرده اتّخاذ يادگيري–ياددهي براي را ساختارگرايي رويكرد

  ).1390كنند (عسگري و همكاران،  خلق دانستن توسعه و اعمال اجرا، به وسيله را خود دانش و هاايده شوند،مي تشويق و رودانتظار مي
 شكل انتقال طي دانش فرا بگيرند، زيرا را دانش منفعالنه، توجه و دادن گوش يا پذيرش، و كسب دريافت، با تنها توانندنمي دگانيادگيرن

باشد.  جديد هايزمينه يا جديد اطالعات با مواجه شدن در ضمن كردن، درك و معني خلق با بايد برآموزش تأكيد گيرد. بنابراين،نمي
 درآيد، يادگيرنده مالكيت و تصرف به دانش كه اين بپردازند. براي با يكديگر ياري هم و مشاركت، ساخت به دارند، يازن فعال يادگيرندگان

  ). 2005، 1وقوع بپيوندد (كاراكيورگي و سيمو به يادگيري فعال بايد
ز اساسي ترين يس به عنوان يكي ايكي از پيامد هاي آموزش بر اساس اين رويكرد ساختارگرايي مي باشد. تدر» يادگيريِ يادگيري«

اهمّيت درس زيست  مهارت هاي معلّمان، مي تواند نقش تعيين كننده اي در يادگيري دانش آموزان داشته باشد، لذا با توجّه ويژه به
ارگيري به ك شناسي (مفهوم دستگاه حركتي انسان) و سطح پايين نمرات كسب شده توسط دانش آموزان در سنوات گذشته در اين درس،

تواند به عنوان ابزاري سودمند جهت بهبود عملكرد ادگيري ميي -هاي آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي در فرايند ياددهي روش
ني بر رويكرد آيا آموزش مبت«آموزان در مفهوم دستگاه حركتي انسان مطرح گردد. لذا سوال اصلي پژوهش حاضر اين است كه: دانش

  ». ملكرد دانش آموزان پايه هشتم شهرستان ساري در مفهوم دستگاه حركتي انسان تاثير دارد؟ساختارگرايي بر ع

 هاي پژوهشسوال2-3

  سوال اصلي  2-3-1
  ر دارد؟آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي انسان تاثيآيا آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد دانش

 

  هاي فرعيسوال  2-3-2
ه حركتي انسان آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح دانستن دانشآيا آ -1

  تاثير دارد؟
فهوم دستگاه مآموزان پايه هشتم در كارگيري مفاهيم دانشآيا آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح به -2

 حركتي انسان تاثير دارد؟

اه حركتي انسان آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح استدالل دانشآيا آموز -3
 تاثير دارد؟

هوم دستگاه آموزان پايه هشتم در مفآيا آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح حل مسائل متداول دانش -4
 حركتي انسان تاثير دارد؟

  

                                                            
1 - Karagiorgi &. Symeou 
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   هشپژو روش -2-4
 و آزمون يشپ طرح با تجربي نيمه هاي¬پژوهش جزء پژوهش، اهداف و موضوع ماهيت به توجه با و كاربردي هدف، نظر از پژوهش اين
  .باشد مي كنترل گروه با آزمون پس
 گيري اندازه. فتندگر قرار گيري اندازه مورد بار دو گروه، دو هر كه است شده تشكيل) كنترل و آزمايش( آزمودني گروه دو از پژوهش اين
  است. پذيرفته انجام آزمون پس يك با دوم گيري اندازه و آزمون پيش يك اجراي با اول

 جامعه آماري ،نمونه و روش نمونه گيري  -2-5

 دهند.نفر تشكيل مي 5751به تعداد  95-96آموزان پايه هشتم شهرستان ساري در سال تحصيلي جامعه آماري اين پژوهش را، كليه دانش
 20نفر گروه آزمايش ( 40«نفر  80تعداد  α=05/0گيري و خطاي اندازه %95به دليل نيمه تجربي بودن پژوهش، در سطح اطمينان 

به عنوان » ايطبقه -ايتصادفي خوشه«گيري با استفاده از روش نمونه» پسر) 20دختر و  20نفر گروه كنترل ( 40پسر) و  20دختر و 
  اند.نمونه آماري انتخاب شده

 هاابزار گردآوري داده- 2-6

هاي شناختي ابزار گردآوري اطالعات ، سؤاالت آزمون عملكرد زيست شناسي در مبحث دستگاه حركتي انسان است كه براساس چارچوب
 باشدسوال مي 16طراحي شد. اين آزمون داراي » دانستن، به كارگيري، استدالل و حل مسائل متداول«اين درس در چهار سطح 

  يافته هاي پژوهش-3-1
 آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي انسان تاثير دارد؟سوال اصلي: آيا آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد دانش -

 

 آزمون لوين براي بررسي يكساني واريانسنتايج  1-1-3جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي دوم  درجه آزادي اول  Fآماره   متغير

  1 78 874/0  025/0  عملكرد 

  
لذا محاسبه شده،  05/0بزرگتر از سطح معناداري ، =05/0گيري و خطاي اندازه %95در سطح اطمينانچون  1-1-3مطابق جدول 
تحليل كواريانس تك متغيره  توان از آزمونلذا مي است، برقرار اهآماري معنادار نيست و فرض تساوي واريانس ها از نظرتفاوت واريانس

  (آنكوا) استفاده كرد.
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 نتايج آزمون تحليل كواريانس تك متغيره (آنكوا) براي سوال اصلي 2-1-3جدول 

 درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات
ميانگين 
 مجذورات

 Fآماره 
سطح 

 معناداري
  مجذور اتا

  307/48 1 307/48 642/8 004/0 101/0 پيش آزمون
 696/142 1 696/142 529/25 000/0 249/0 گروه
 404/430 77 59/5 خطا

      80  063/14907  كل

  
 05/0كوچكتر از سطح معناداري در متغير گروه ، =05/0گيري و خطاي اندازه %95در سطح اطمينان ؛ چون 2-1-3مطابق جدول 

آموزان در گروه آزمايش به طور معناداري آزمون ميانگين نمرات عملكرد دانشيعني در پس)، =529/25Fو >05/0Pمحاسبه شده است (
  آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد «توان نتيجه گرفت كه؛ بيشتر از گروه كنترل است. لذا مي

مبتني بر رويكرد ساختارگرايي موجب  به عبارتي آموزش». داردآموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي انسان تاثير معناداري دانش
آموزان در مفهوم دستگاه حركتي انسان شده است. با توجه به مجذور ضريب اتا ميزان تاثير آموزش مبتني بر رويكرد بهبود عملكرد دانش

  باشد.) مي249/0آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي انسان (ساختارگرايي بر عملكرد دانش
  فرعيهاي سوال -

آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي سوال شماره يك: آيا آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح دانستن دانش
 انسان تاثير دارد؟

 

 آزمون لوين براي بررسي يكساني واريانسنتايج  3-1-3جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي دوم  درجه آزادي اول  Fآماره   متغير

  1 78 314/0  027/1  لكرد سطح دانستنعم

      
لذا محاسبه شده،  05/0بزرگتر از سطح معناداري ، =05/0گيري و خطاي اندازه %95 در سطح اطمينانچون  3-1-3مطابق جدول 
ان از آزمون تحليل كواريانس تك متغيره تولذا مي است، برقرار اهآماري معنادار نيست و فرض تساوي واريانس ها از نظرتفاوت واريانس

  استفاده كرد.
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 نتايج آزمون تحليل كواريانس تك متغيره (آنكوا) براي سوال شماره يك 4-1-3جدول 

 درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات
ميانگين 
 مجذورات

 Fآماره 
سطح 

 معناداري
  مجذور اتا

  243/3 1 243/3 384/3 07/0 042/0 پيش آزمون
 862/4 1 862/4 075/5 027/0 062/0 وهگر

 793/73 77 958/0 خطا
      80  438/905  كل

  
 05/0كوچكتر از سطح معناداري در متغير گروه ، =05/0گيري و خطاي اندازه %95در سطح اطمينان چون  4-1-3مطابق جدول 

ون ميانگين نمرات عملكرد در سطح دانستن در گروه آزمايش به طور يعني در پس آزم)، =075/5Fو >05/0Pمحاسبه شده است (
آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح دانستن «توان نتيجه گرفت كه؛ معناداري بيشتر از گروه كنترل است. لذا مي

تي آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي موجب به عبار». داردآموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي انسان تاثير معناداري دانش
آموزان در مفهوم دستگاه حركتي انسان شده است. با توجه به مجذور ضريب اتا ميزان تاثير آموزش بهبود عملكرد سطح دانستن دانش

  باشد.) مي062/0ن (آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي انسامبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح دانستن دانش
  
  
  

آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي كارگيري دانشسوال شماره دو: آيا آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح به
 انسان تاثير دارد؟

 

 آزمون لوين براي بررسي يكساني واريانسنتايج  5-1-3جدول 

  سطح معناداري  دوم درجه آزادي  درجه آزادي اول  Fآماره   متغير

  1 78 142/0  205/2  كارگيريعملكرد سطح به

  
لذا محاسبه شده،  05/0بزرگتر از سطح معناداري ، =05/0گيري و خطاي اندازه %95 در سطح اطمينان؛ چون 5-1-3مطابق جدول 
توان از آزمون تحليل كواريانس تك متغيره لذا مي است، برقرار اهآماري معنادار نيست و فرض تساوي واريانس ها از نظرتفاوت واريانس

  استفاده كرد.
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 نتايج آزمون تحليل كواريانس تك متغيره (آنكوا) براي سوال شماره دو6-1-3جدول

 درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات
ميانگين 
 مجذورات

 Fآماره 
سطح 

 معناداري
  مجذور اتا

  929/8 1 929/8 192/9 003 107/0 پيش آزمون
 569/6 1 569/6 763/6 011/0 081/0 گروه
 794/74 77 971/0 خطا

      80  188/947  كل

  
 05/0كوچكتر از سطح معناداري در متغير گروه ، =05/0گيري و خطاي اندازه %95در سطح اطمينان ؛ چون 6-1-3مطابق جدول 

كارگيري در گروه آزمايش به طور يعني در پس آزمون ميانگين نمرات عملكرد در سطح به)، =05/0P< ,763/6Fمحاسبه شده است (
  آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح «توان نتيجه گرفت كه؛ معناداري بيشتر از گروه كنترل است. لذا مي

به عبارتي آموزش مبتني بر رويكرد ». داردن تاثير معناداري آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي انسادانش يريكارگهب
آموزان در مفهوم دستگاه حركتي انسان شده است. با توجه به مجذور ضريب كارگيري دانشساختارگرايي موجب بهبود عملكرد سطح به

ان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي آموزكارگيري دانشاتا ميزان تاثير آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح به
  باشد.) مي081/0انسان (

  
  
  

آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي سوال شماره سه: آيا آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح استدالل دانش
 انسان تاثير دارد؟

  
 آزمون لوين براي بررسي يكساني واريانسنتايج 7-1-3جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي دوم  درجه آزادي اول  Fآماره   متغير

  1 78 059/0  686/3  عملكرد سطح استدالل

  
لذا محاسبه شده،  05/0بزرگتر از سطح معناداري ، =05/0گيري و خطاي اندازه %95 در سطح اطمينانچون 7-1-3مطابق جدول 
توان از آزمون تحليل كواريانس تك متغيره لذا مي است، برقرار اهي معنادار نيست و فرض تساوي واريانسآمار ها از نظرتفاوت واريانس

  استفاده كرد.
  



 

   

١٨٤ 
 

 نتايج آزمون تحليل كواريانس تك متغيره (آنكوا) براي سوال شماره سه 8-1-3جدول 

 درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات
ميانگين 
 مجذورات

 Fآماره 
سطح 
 اريمعناد

  مجذور اتا

  03/18 1 03/18 855/22 000/0 229/0 پيش آزمون
 162/7 1 162/7 079/9 003/0 105/0 گروه
 743/60 77 789/0 خطا

      80  938/1116  كل

  
 05/0چكتر از كوسطح معناداري در متغير گروه ، =05/0گيري و خطاي اندازه %95در سطح اطمينان چون 8-1-3مطابق جدول 

يعني در پس آزمون ميانگين نمرات عملكرد در سطح استدالل در گروه آزمايش به طور )، =05/0P< ,079/9Fمحاسبه شده است (
آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح استدالل «توان نتيجه گرفت كه؛ معناداري بيشتر از گروه كنترل است. لذا مي

به عبارتي آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي موجب ». داردهشتم در مفهوم دستگاه حركتي انسان تاثير معناداري  آموزان پايهدانش
آموزان در مفهوم دستگاه حركتي انسان شده است. با توجه به مجذور ضريب اتا ميزان تاثير آموزش بهبود عملكرد سطح استدالل دانش
 باشد.) مي105/0آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي انسان (لكرد سطح استدالل دانشمبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عم

  
آموزان پايه هشتم در مفهوم سوال شماره چهار: آيا آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح حل مسائل متداول دانش

 دستگاه حركتي انسان تاثير دارد؟

 

 لوين براي بررسي يكساني واريانسآزمون نتايج  9-1-3جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي دوم  درجه آزادي اول  Fآماره   متغير

  1 78 56/0  343/0  حل مسائل متداولعملكرد سطح 

لذا شده، محاسبه  05/0بزرگتر از سطح معناداري ، =05/0گيري و خطاي اندازه %95 در سطح اطمينانچون  9-1-3مطابق جدول 
توان از آزمون تحليل كواريانس تك متغيره لذا مي است، برقرار اهآماري معنادار نيست و فرض تساوي واريانس ها از نظرتفاوت واريانس

  استفاده كرد.
  
  
  
  
  



 

   

١٨٥ 
 

 نتايج آزمون تحليل كواريانس تك متغيره (آنكوا) براي سوال شماره چهار 10-1-3جدول 

 جه آزاديدر مجموع مجذورات منبع تغييرات
ميانگين 
 مجذورات

 Fآماره 
سطح 

 معناداري
  مجذور اتا

  879/1 1 879/1 249/2 138/0 028/0 پيش آزمون
 238/19 1 238/19 027/23 000/0 23/0 گروه
 33/64 77 835/0 خطا

      80  125/953  كل

  
 05/0كوچكتر از سطح معناداري در متغير گروه ، =05/0گيري و خطاي اندازه %95در سطح اطمينان چون 10-1-3مطابق جدول 

در گروه آزمايش  حل مسائل متداوليعني در پس آزمون ميانگين نمرات عملكرد در سطح )، =05/0P< ،027/23Fمحاسبه شده است (
حل ساختارگرايي بر عملكرد سطح  آموزش مبتني بر رويكرد«توان نتيجه گرفت كه؛ به طور معناداري بيشتر از گروه كنترل است. لذا مي

به عبارتي آموزش مبتني بر رويكرد ». داردآموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي انسان تاثير معناداري دانش مسائل متداول
مجذور  آموزان در مفهوم دستگاه حركتي انسان شده است. با توجه بهساختارگرايي موجب بهبود عملكرد سطح حل مسائل متداول دانش

آموزان پايه هشتم در مفهوم ضريب اتا ميزان تاثير آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد سطح حل مسائل متداول دانش
  باشد.) مي23/0دستگاه حركتي انسان (

  نتايج
هاي دنيا با بسياري از كالسهاي تدريس و آموزش است كه در هاي آموزشي مبتني بر ساختارگرايي از پوياترين وكارآمدترين روشروش

 آن، توجه ) و كانون2012است (تانو،  آموزشي نتايج بر مثبت اثر داراي درس كالس در ساختارگرايي موفقيت در حال اجرا است. رويكرد

 كه طوري به است، يادگيرنده نيازهاي بر متمركز منظر ساختارگرايي، از آموزشي هاياست. محيط دانش ساختن و بيشتر فهم و درك در
شود كه اين امر بر مي آنان توسط جديد اطالعات جذب به منجر امر و اين شده درگير فرآيند يادگيري در فعال طور به آموزاندانش

آموزان تاثير دارد.  لذا در اين پژوهش، تاثير آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد دانش آموزان پايه عملكرد تحصيلي دانش
  شهرستان ساري در مفهوم دستگاه حركتي انسان مورد بررسي قرار گرفته است.هشتم 

آموزان پايه هشتم در مفهوم دستگاه حركتي آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد دانش نتايج اين پژوهش نشان داد كه؛
آموزان شده است. همچنين موجب بهبود عملكرد دانش. به عبارتي آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي داردانسان تاثير معناداري 

-آموزش مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر عملكرد (سطح دانستن، سطح بكارگيري، سطح استدالل و سطح حل مسايل متداول) دانش

 نشان دادند محيط يادگيري ) كه1395بالغي اينالو (قره هاي كارشكي و غلباش. اين يافته با نتايج پژوهشداردآموزان تاثير معناداري 

) كه نشان دادند 1394دارد؛ عمادي و همكاران ( معنادار و مثبت پيشرفت دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد تأثير اهداف بر گراساختن
) 1394حمدي (دار دارد؛ رضاپناه و اچندرسانه آموزشي مبتني بر رويكرد ساخت گرايي بر يادگيري فارسي آموزان مورد مطالعه تأثير معني



 

   

١٨٦ 
 

تاثير  ساري واحد اسالمي آزاد دانشجويان دانشگاه گرايي بر عملكرد شناختيسازنده بر رويكرد مبتني الكترونيكي كه نشان دادند يادگيري
يري يادگ ميزان بر گراييسازنده اصول با حل مسأله الگوي آموزش ) كه نشان دادند تلفيق1394زاده و همكاران (معناداري دارد؛ شاهعلي

 علوم تجربي درس آموزان دردانش بر عملكرد گراييساختن بر رويكرد مبتني ) كه نشان دادند تدريس1393است؛ محبي ( معنادار و مؤثر

 رويكرد باآموزشي  افزار نرم ) كه نشان دادند به كارگيري1393ابتدايي تاثير مثبت و معناداري دارد؛ نوروزي و همكاران ( چهارم كالس

بوده است؛ مومني مهمويي و  مؤثر رياضي درس در آموزانفعال دانش يادگيري انگيزه افزايش و تحصيلي پيشرفت بر ييگرا ساختن
 همچنين آموزان در درس علوم تجربي تأثير دارد.روش تدريس ساختن گرايي بر پيشرفت تحصيلي دانش) كه نشان دادند 1393همكاران (

 آموزان تأثيرهاي منطقي دانشناسايي مفروضات، استنتاج، تعبير و تفسير، ارزشيابي استداللروش تدريس ساختن گرايي بر استنباط، ش
آموزان در درس علوم تجربي پايه پنجم ابتدايي گرايي بر پيشرفت تحصيلي دانش) كه نشان داد روش تدريس ساخت1392رد. موسوي (دا

هاي فعّال مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر ) كه نشان دادند روش1390شهر مهر تاثير معناداري دارد؛ معتمدي تالوكي و همكاران (
بهبود عملكرد فيزيك دانش آموزان در سطح به كارگيري مفاهيم، حلّ مسايل متداول و استدالل به طور معنادار مؤثرند؛ عسگري و 

 گراييسازنده بر مبتني تدريس هايروش با كه آزمايش، گروه تحصيلي و پيشرفت مساله حل )، كه نشان دادند مهارت1390همكاران (

) كه نشان دادند آموزش 1390است؛ ميرايي آشتياني ( باالتر اند،سنتي آموزش ديده تدريس با روش كه كنترل گروه از ديدند، آموزش
)، كه نشان دادند 1390آموزان را بهبود بخشد؛ مرتضوي و همكاران (گرايي قادر است پيشرفت تحصيلي دانشمبتني بر روش سازنده

آموزان پسر سال اول متوسطه تاثير معناداري دارد؛ روش تدريس مبتني بر ساخت و سازگرايي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضيات دانش
آموزان گروه آزمايش پيشرفت هاي رياضي (مدل سازي، فرضيه سازي، استدالل و حل مساله) دانشهمچنين در چهار خرده مقياس مهارت

هاي فعال تدريس مبتني بر رويكرد سازنده گرايي بر پيشرفت عملكرد ) كه نشان دادند روش1389اشتند؛ صالحي و همكاران (بهتري د
آموزان ) كه نشان داد محيط يادگيري ساختارگرايانه بر توانايي تفكر انتقادي دانش2015رياضي دانش آموزان موثر است؛ كوان و وانگ (

) كه نشان دادند محيط يادگيري ساختارگرا موجب درك و فهم بهتر يادگيري 2015د؛ احمد و همكاران (تاثير مثبت و معناداري دار
موجب  دانش تفسير و ساخت امر در فعاالنه به مشاركت آموزاندانش ) كه نشان داد تشويق2012دانشجويان از مطالب درسي شد؛ تونا (

) 2012نيديس ( پپگاي و است؛ اكسانتپلو شده آنان توسط  اطالعات توليد و تفسير تحقيق، در كنجكاوي، مهارت انتقادي، تفكر يادگيري،
 و دهد؛ رندلافزايش مي را آموزانيادگيري دانش سرعت آموزشي، افزارهايو نرم تكنولوژي بر مبتني فعال آموزش اثر كه نشان دادند

) 2011بخشد و وسا و همكاران (مي بهبود را آموزاندگيري دانشيا درس، كالس در سازنده ارزيابي كيفيت داد ) كه نشان2011همكاران (
كه نشان دادند به كارگيري اصول طراحي آموزشي ساختارگرا در آموزش مجازي باعث باال رفتن يادگيري و رضايت فراگيران شد، همسو 

ال مبتني بر رويكرد ساختارگرايي بر بهبود هاي فعّ) كه نشان دادند روش1390و با بخشي از نتايج پژوهش معتمدي تالوكي و همكاران (
باشد. لذا به مسئوالن و مديران آموزش و پرورش شهرستان باشند، ناهمسو ميعملكرد فيزيك دانش آموزان در سطح دانستن مؤثّر نمي

بر  ساختارگرايي در  هاي تدريس مبتنيهاي علمي و منسجم نسبت به بكارگيري گسترده روشريزيشود كه با برنامهساري پيشنهاد مي
  آموزان شوند.مدارس همت گمارند تا از اين طريق باعث بهبود عملكرد تحصيلي دانش
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 pckصل برنولي با بكارگيري روش آموزش ا

   1سعيد زينلي

   2مرضيه قناعتي

   3علي اكبر ابن علي

  چكيده
) به بررسي pckدر اين پژوهش با در نظر گرفتن سه ركن اساسي معلم،محتوا و دانش آموز و حوزه ي آموزش دانش محتواي پداگوژي (

ف اصل برنولي به يزيك دوره متوسطه مي پردازيم.براي بيان و توصيمشكالت دانش آموزان در فراگيري و درك مفهومي اصل برنولي در ف
زش و ارزيابي در روش پداگوژي،ابتدا با طرح چند آزمايش ساده و چند پرسش هدايت كننده و انجام مصاحبه ي ميداني و نظارت بر آمو

رك صحيحي از ژي،اغلب دانش آموزان به دهمه مراحل آموزش،تغييرات ميزان سطح يادگيري قبل و بعد از آموزش دانش محتواي پداگو
وارد با توصيف درست اصل برنولي مي رسند.ابتدا دانش آموزان به مشاهده پديده مي پردازند وبه پرسش ها پاسخ مي دهند،كه در بيشتر م

پژوهش مي  اين پديده ناسازگار است،ولي با مشاركت فعال در بحث به صورت اكتشافي به توصيف درستي از پديده مي رسند. نتيجه
  تواند به عنوان يك واحد يادگيري در آموزش اصل برنولي استفاده شود.

  

  كليد واژه
)،اصل برنولي،مصاحبه ميداني،آزمايشpckآموزش دانش محتواي پداگوژي(
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 iii@gmail.commarz237735دانشجوي كارشناسي پيوسته آموزش فيزيك دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد رجايي اصفهان،اصفهان،ايران 2
  ebnali_akbar@yahoo.com استاديار دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر اصفهان،اصفهان،ايران،3
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                               .مقدمه                                                                                                 1
ي توان از نحوه است.اين موضوع را م امروزه آموزش و پرورش ما كه قلب تپنده ي آن كالس هاي درس مي باشد دچار يكنواختي و كسالت شده

جه شد.حال در خالل تدريس مدرس متو ي حضور فراگيران سر كالس هاي درس و ميزان مشاركت و فعاليت آنها و به طبع سطح يادگيريشان
رس حاضر مي اين سوال مطرح مي شود كه چرا آموزش و پرورش ما دچار چنين بيماري شده است؟چرا فراگيران با زور و اجبار در كالس د

ه درس عالقه اي ن بشوند؟چرا فراگيران در آزمون هاي هماهنگ داخلي و خارجي (مثل تيمز)نتايج خوبي را كسب نمي كنند؟چرا اكثر فراگيرا
شي در آموزش و پرورش نشان نمي دهند؟واين كه چرا يادگيري اكثر فراگيران در سطح دانش است؟و اينكه چرا اغلب سطوح باالتر يادگيري فرادان

             [2]رخ نمي دهد؟

  جواب تمام اين سواالت دو چيز است:

                  نحوه ي تدريس مدرسان و صالحيت حرفه اي آنها            .1
  جو كالس درس                                                                      .2

حوري محض).و اگر معلمان ما در حين تدريس از روش هاي فعال تدريس استفاده كنند و متكلم وحده ي محض نباشند( پرهيز از معلم م
ود را صاحب نظر در مباحث چه كاربرد هايي در زندگي روزمره و شخصي آنها خواهد داشت  و خ اگر فراگيران به جواب اين سوال برسند؛كه اين

  بحث بدانند حتما اين حق را براي خود قايل مي شوند كه در روند ياددهي و يادگيري شركت فعال و موثر داشته باشند.

موز ديوار بكشد و )نبايد در روند تدريس بين خود و دانش آنكته ي ديگر ميزان روابط عاطفي بين مدرس و فراگير مي باشد.معلم(راهنما
ك رابطه دوستانه(فضايي يباعث شود تا فراگير بين خود و معلم فاصله اي را حس كند به گونه اي كه اصال به خود اجازه ندهد تا با معلم احساس 

  افراط يا تفريط مي شوند. لطيف و طنزگونه) داشته باشد.ولي معلمان عزيز اكثرا در تنظيم اين فاصله دچار

استفاد از روش هاي نوين تدريس(نظير بارش مغزي،الگوي ياران و...) يا شيوه هاي تدريس سنتي(نظير قصه گويي،داستان گويي،روش 
                                                      يادگيري كمك شاياني داشته باشد.                            _و...) بكارگرفته شوند،مي تواند به فرآيند ياددهي ]2[4كشكولي

راگير بي انگيزه نكته بعدي ميزان استفاده ي مدرس از روش هاي انگيزشي در روند تدريس مي باشد.انگيزه همواره مقدمه حركت است و ف
يستم آموزشي ت در فرآيند ياددهي و يادگيري)سر كالس درس حضور پيدا مي كند و اين خود براي سحتما راكت و بدون فعاليت(عدم مشارك

 ما سمي مهلك و مخرب است.                                   

اني پژوهشگر بهترين روش تدريس،تدريسي است كه فراگير را پژوهنده بار بياورد.و زماني مي توانيم فراگير پژوهنده تربيت كنيم كه معلم
روز و  در مراكز تربيت معلم پرورش يافته باشند و معلمان ما براي ساعات تدريس خود به علوم قبلي اكتفا نكنند و همواره علم و دانش خود را به

 5اگوژي) و در تدريس خود از شيوه هاي نوين تدريس وام بگيرند.يكي از روش هاي نوين تدريس،روش پد1988تخصصي تر دنبال كنند(دلور،

                                                            
  اشد.مطرح كردن مباحث حاشيه اي و خارج از درس به ميزان كم در خالل تدريس براي اينكه فضاي تدريس كامال حول يك مبحث تخصصي و خشك و محض نب 4
5pedagogy  
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به عنوان دو مقوله ي مجزا از هم مورد  7و دانش تربيتي 6مي باشد.تدريس به عنوان يك امر پيچيده از لحاظ تاريخي و سنتي از دانش محتوا
  ]11[و ]3,5[).1986) به خود گرفت(شالمن،pck8استفاده قرار مي گرفت.اما با تركيب اين دو حوزه توسط شالمن رويكرد جديد(

  (راهنما)agogy.2(طفل) ped.1از دو واژه مشتق شده است : pedagogyواژه ي 

دريس ايفا مي اين روش تدريس كه همان آموزش كاربردي مي باشد به گونه اي است كه معلم تنها نقش رهبر و راهنما را در حين ت
ها و مدل هاي ذهني  ان و استفاده از تجربهكند و سعي دارد تا با پرسش هاي هدايتگر و طرح سواالت جريان ساز در جهت فعالسازي دانش آموز

نه اي باشد تا معلم نقش . در واقع آموزش بايد به گو]3,5[دانش آموزان و ايجاد تغيير مفهوم  در مسير كشف پديده ها و درك مفاهيم گام بردارد
  باشد تا يك مستمع محض.راهنما را داشته باشد و فراگير بيشتر يك پژوهشگر فعال و نتيجه گيرنده و تمام كننده اصلي 

تكلم وحده و بعد مروش رايج تدريس به اين گونه است كه معلمان عزيز اصرار دارند ابتدا معلومات را مطرح كنند،آن هم به شيوه ي 
ل يا از كل م به مجهوبراي تفهيم بهتر معلومات،سواالتي(مجهوالت) را طرح مي كنند و اين مغاير با روش نوين تدريس مي باشد(رسيدن از معلو

  به جز).چرا كه در روش نوين تدريس رسيدن از جز به كل ماندگاري بيشتري را در ذهن فراگير ايجاد مي كند.

تدريس  pck در اين پژوهش ما قصد داريم تا اصل برنولي را كه در فيزيك سال دهم دوره متوسطه مي باشد را با بكارگيري روش
  كنيم.

خواهيم با زباني لَِله گونه وساده يك اصل فيزيكي را براي فراگيران روشن كنيم.در روش پداگوژي  در واقع با بكارگيري اين روش مي
كه يك روش تدريس شناور است ما مي توانيم از تلفيق روش هاي گوناگون تدريس مثل سخنراني،آزمايش،تمثيل و...براي تفهيم بهتر مبحث 

)برسانيم. 9ين ترين سطح يادگيري(دانش) به سطح باالتر و ماندگارتري از سطوح يادگيري(ارزشيابياستفاده كنيم.و سعي داريم تا فراگيران را از پاي
، اما نتايج حاصل از اين پژوهش براي ما ازاهميت زيادي ]6,7[اگرچه اين آزمايش ها  نو و ابتكاري نبودند و ازمنابع ديگر اقتباس شده بودند

 برخودار است.

ايج آموزشي ي بكارگيري روش پداگوژي در تدريس مبحث اصل برنولي است.همان طور كه گفتيم هرم رغرض از اين فعاليت هاي كالس
هرم آموزشي را به  در بسياري از كالس هاي درس به گونه اي است كه معلمان قصد دارند از كل به جز برسند حال آنكه ما قصد داريم تا اين

رتيب مبحث بهتر در ذهن يران در فهم اين مبحث از جز به كل برسند.چرا كه معتقديم به اين تصورت وارونه بكاربَنديم.يعني سعي داريم تا فراگ
وند سپس شدانش آموزان هَك خواهد شد. براساس اصول رهيافت پداگوژي، مفاهيم و ابزار هاي كمي و چارچوب رياضي از هم تفكيك مي 

ر كلي موضوع اي مناسب مطرح مي شوند. در ابتدا ايده اي اصلي و تصويچارچوب هاي مفهومي موضوع همراه با روش ها، مدل ها و پرسش ه
و چارچوب هاي رياضي  بدون روابط رياضي به فراگيران ارايه مي شود، پس از يادگيري مفهومي مبتني بر كنكاش توسط فراگيران، ابزار هاي كمي

ه به رفتار دنياي واقعي ها و فعاليت ها بايد به گونه طراحي شوند ك مورد نظر بيان مي شود. نكته مهم در رويكرد پداگوژي اين است كه،  پرسش
                                                       .                                     ]10‐8[آموزان ايجاد شودنزديك باشند تا امكان تغيير مفهوم در دانش

                                                            
6nowledgeContene k  
7Pedagogical knowledge  
8Pedagogical contene knowledge  
  )ارزشيابي←تركيب←تجزيه و تحليل←كاربرد←فهم←با توجه به طبقات وسلسه مراتب يادگيري در حيطه ي شناختي(دانش 9
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  .روند انجام پژوهش و مصاحبه ميداني2
را مد نظر قرار داديم و به عنوان يك نمونه آماري در يكي از كالس ها كه  10راي مصاحبه ي ميداني ما يكي از بهترين مدارس استان اصفهانب

نفر بود اين نوع روش تدريس را طبق طرح درس ذيل پياده كرديم و در انتها نتايج حاصل از اين فاليت ها را به  21فراواني جمعيت فراگيران 
  كامال تحليلي و موشكافانه آورده ايم.                      صورت

  . به هر فراگير يك كاربرگ داده شود.1

  كتاب درسي)و مطرح كردن سوالي از شكل كتاب درسي. 82.آوردن مثالي از كتاب درسي(شكل صفحه ي 2

  .دريافت پاسخ از فراگيران.3

) سيال در طول p) و متغيروابسته فشار( در تمام اين آزمايشات متغيير مستقل،تندي سيال(گانه در رابطه با اصل برنولي ( 6.انجام آزمايشات 4
دو مسير مي باشد.) همراه با اجراي فرآيند پرسش و پاسخ.كه چهار آزمايش از خارج از كتاب درسي انجام شود و بعد از آمادگي نسبي فراگيران 

  اجرا گردد. 85آزمايش از فعاليت صفحه ي 

  ت تحليل هاي قبل و بعد از هر آزمايش توسط فراگيران..درياف5

  .از فراگيران بخواهيم تا يك تعريف جامع براي توجيه تمام پديده هاي حاصل از آزمايشات ارايه دهند.6

 .بعد از اينكه تعريف درستي را ارايه دادند به آنها بگوييم كه اسم اين تعريف اصل برنولي مي باشد.7

راگيران مي فم وقتي دوش آب را باز مي كنيم پرده حمام به سمت دوش آب منحرف مي شود؟) را مطرح مي كنيم و از .سوالي(چرا در حما8
  خواهيم تا بعد از كالس بر روي آن فكر كنند. 

قرار داديم.كه در جدول در اختيار فراگيران  ]6[11پس از استقرار فرگيران در آزمايشگاه برگه اي را كه از قبل تهيه كرده بوديم به عنوان كاربرگ
  ) مي توانيد ساختار و جزييات جدولي را كه در اين كاربرگ ها طراحي كرده ايم را ببينيد.1شماره(

  

  

  

  

  

                                                            
 مدرسه هيات امنايي متوسطه دوم شهداي ادب 10
11Worksheet 
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شماره 
 آزمايش

 آزمايشات فكر ميكنيد چه اتفاقي 
  )12مي افتد؟(پيش بيني

  چه اتفاقي افتاد؟
  )13(مشاهده

تحليل شما از اتفاقي كه 
  افتاد چيست؟
  )14(نتيجه گيري

1  دميدن زير ي تيكه كاغذ واقع بر 
  روي ميز

  
........................................ 

  
...................................  
 

  
.................................................. 

2  دميدن بين دو قوطي نوشابه واقع 
  بر روي ني

  
........................................  
 

  
................................... 

  
................................................. 

توپ پينگ پنگ نوسان كننده(به   3
 شكل آونگ)در مجاورت شير آب

  
.......................................... 

  
................................... 

  
................................................. 

4  در سشوار متصل به قيف و توپ 
  كوچك و سبك 

  
..........................................  
 

  
................................... 

  
................................................. 

5  دو عدد ني افقي و عمودي در  
 ظرف حاوي مايع رنگي

  
.........................................  

 

  
................................... 

  
................................................. 

6  دو قايق كاغذي در تشت حاوي 
 آب و شلنگ آب

  
.........................................  
 

  
.................................... 

  
................................................ 

       )                                       1جدول شماره يك (                                                   

ينكه چگونگي هر يك از بعد از ا سپس روند فعاليت را بدين شرح براي فراگيران توضيح داديم. ازآنها خواستيم تا قبل ازانجام آزمايش و      
نند و بعد از اينكه آزمايش آزمايشات را توضيح داديم تحليل خود از اتفاقي كه خواهد افتاد (پيش بيني)را با ذكر دليل در كاربرگ خود يادداشت ك

هر آزمايش نتيجه گيري خود  در آخر سر برايرا انجام داديم اتفاقي را كه مي بينند(مشاهده) را با ذكر دليل مورد تحليل و ارزيابي قرار دهند و 
  را در كاربرگ ثبت كنند.  

  شرح وقايع بدين صورت بود :

نجام ابتدا ما وسايل هر آزمايش را براي فراگيران به نمايش مي گذاشتيم و به آنها مي گفتيم كه قرار است فالن فعاليت را با اين وسايل ها ا    
فاقي خواهد افتاد؟ و تحليل شما از اين پيش بيني چيست؟ و بعد از اينكه همه،تحليل ها و پيش بيني هاي دهيم و از آنها مي پرسيديم چه ات

خود را در كاربرگ خود يادداشت مي كردند، سعي مي كرديم تا از همه ي فراگيران نظر خواهي كنيم تا پيش بيني هاي خود را مطرح كنند. تا 

                                                            
١٢Predict  
١٣Observe  
١٤Conclude  
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ص و كنجكاو مي شدند.چرا كه راغب شده بودند تا با انجام آزمايش بين مشاهده ي خود و پيش بيني جايي كه فراگيران به انجام آزمايش حري
  اي كه ازرخ داد آزمايش داشتند،مقايسه اي انجام دهند و از درستي يا نادرستي تحليل هاي قبل از آزمايش خود با خبر شوند.

راگيران به محتواي اصلي رايه مي دادند با اصل مبحث بسيار غريب بود ولي كم كم فدر آزمايش هاي اوليه جواب هايي كه فراگيران ا            
  نزديك و نزديك تر مي شدند.

  ابتدا به ساكن ما تدريس خود را باذكر مثالي از كتاب درسي شروع كرديم. 

  بر روي تابلو شكلزير را كشيديم:  

      

  )1شكل (

سطح مقطع متفاوت است كه جريان يكنواخت و نامتالطم آب درون آن جاري است.از فراگيران اين شكل نشان دهنده يك كانال (لوله) با دو 
  سوال كرديم كه كدام فشارسنج فشار بيشتر و كدام فشار كمتري را نشان مي دهد ؟

فشار بيشتري را اندازه  1اره نسبت به فشارسنج شم 2اكثر فراگيران يك جواب داشتند و آن هم عبارت بود از اينكه : فشارسنج شماره            
گيري مي كند. و دليل پاسخ خود را اين مي دانستند كه با كم شدن سطح مقطع لوله، شدت جريان آب بيشتر شده و بنابراين فشار هم بيشتر 

ا شروع كرديم كه شرح مي شود. اگرچه مي دانستيم كه جواب آنها اشتباه است ولي اين موضوع را رها كرديم و در اين مرحله آزمايشات خود ر
  انجام هر يك به صورت زير مي باشد:

 ]4[15) : دميدن(فوت كردن)زير يك تكه كاغذ واقع بر روي سطح ميز1.آزمايش شماره(2-1

  .ميز(يك سطح صاف)3.كاغذ 2.ني 1وسايل مورد نياز: 

  )يك عدد ني را زير يك برگه كاغذ قرار داده و در ني فوت مي كنيم . 2طبق شكل(      

  از فراگيران پيش از انجام آزمايش سوال كرديم كه آيا برگه كاغذ حركت مي كند؟ اگر حركت مي كند در كدام جهت جا به جا مي شود؟و چرا؟

  ) آورده ايم.2كه تحليل هاي قبل و بعد از آزمايش را كه توسط فراگيران در كاربرگ هايشان ثبت شده بود را به صورت جامع در جدول(

  
  )          مرحله يك2ه دو           شكل(مرحل     

                                                            
15w in to a paper tentBlo  



 

   

١٩٥ 
 

 ]4[16دميدن بين دو قوطي نوشابه واقع بر روي دسته اي از ني ها؛به وسيله يك ني:  )2.آزمايش شماره(2-2

  .ني نوشابه2.دو قوطي نوشابه ي خالي 1 وسايل مورد نياز :

دانه حركت كنند مقداري داديم به طوري كه بين ني ها براي آنكه آزا) دو قوطي نوشابه را بر روي تعداد زيادي ني نوشابه قرار 3طبق شكل(    
ز را به حداقل فاصله ايجاد مي كنيم.(دليل گذاشتن ني نوشابه زير قوطي هاي نوشابه اين بود كه اصطكاك بين سطح زيرين قوطي ها و مي

  برسانيم).سپس بين دو قوطي با استفاده از يك ني فوت مي كنيم.

ينكه تحليلشان اسوال كرديم كه قوطي هاي نوشابه به كدام سمت حركت خواهند كرد؟و دليل خود از پيش بينيشان چيست؟و  از فراگيران    
  از مشاهده آزمايش چيست؟

  ) آورده شده است.3تحليل قبل و بعد از اين آزمايش كه توسط فراگيران ارايه شده بود در جدول(

  
  )                  مرحله دوم 3شكل(            مرحله اول                           

  ل آونگ) در مجاورت شير آبتوپ پينگ پنگ نوسان كننده(به شك ) :3.آزمايش شماره(3-2

  .يك تكه چوب كبريت3.نخ سبك 2.توپ پينگ پنگ 1 وسايل مورد نياز :

اخل تپ بكي گره مي زنيم و سپس چوب كبريت را د) توپ پينگ پنگ را سوراخ كرده و بعد يك تكه چوب كبريت را به نخ س4طبق شكل(
. در همين حين كه پينگ پنگ قرار مي دهيم تا بتوان به وسيله ي نخ و چوب كبريت توپ را به صورت آونگ در كنار شير آب به نوسان درآورد

از كم به زياد  ي كه تندي جريان آبتوپ پينگ پنگ در كنار شير آب در حال نوسان است، شير آب را به صورت تدريجي باز مي كنيم به طور
  افزايش يابد. 

  .آيا توپ در حال نوسان با بيشتر باز كردن شير آب باز هم نوسان مي كند؟1از فراگيران سواالت زير شد: 

  .اگر توپ منحرف مي شود در كدام جهت حركت مي كند؟3.آيا در اين شرايط توپ از مسير نوسان خود منحرف مي شود؟ 2

  ) آورده شده است.4قبل و بعد از انجام آزمايش كه توسط فراگيران ارايه شده در جدول(تحليل هاي 

                                                            
١٦Magical soda cans  
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  رحله دومم            مرحله اول                                                                                             

  )4شكل شماره(                                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------  

  پ كوچك و سبكسشوار متصل به قيف و معلق ماندن تو ):4.آزمايش شماره(4-2

  كِش، بادكنك، سشوار، قيف وسايل مورد نياز:

ه در اين مسير اتصال برقرار مي كنيم. به گونه اي ك ِكش و يك بادكنك بين دهانه ي باريك قيف و سشوار ) به وسيله دو عدد5طبق شكل(
  جريان باد خارج نشود سپس يك توپ سبك و كوچك را زير دهانه ي بزرگ قيف قرار مي دهيم و سشوار را روشن مي كنيم.

  رار زير بود:سواالتي كه پيش از انجام آزمايش از فراگيران پرسيده شد از ق

وپ در زير ت.چه تحليلي از نحوه ي حركت 2.با روشن كردن سشوار و زياد كردن شدت بار خروجي از آن توپ در چه جهتي حركت مي كند؟1
  قيف داريد؟

  ) آورده شده است.5تحليل فراگيران از وقايع قبل و بعد ازانجام اين آزمايش در جدول(

  توان همانند شكل زير به طور مستقيم محكم در قيف فوت كرد. بجاي استفاده كردن از باد سشوار مي 

  

  

  )6شكل (  

  )5شكل(
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 ]1[17دو ني افقي و عمودي در ظرف حاوي آب رنگ): 5.آزمايش شماره(5‐2

   . ظرف حاوي آب رنگ2. دو عدد ني 1وسايل مورد نياز:

ظرف آب در  ظرفي محتوي آب رنگ قرار مي دهيم. به طوري كه انتهاي ني با كف)يك ني نوشابه را به طور عمودي درون 6طبق شكل(     
  تماس نباشد.سپس درون يك ني افقي به گونه اي فوت مي كنيم كه جريان هواي خروجي درست از باالي سر ني عمودي بگذرد.

ي جابه جا خواهد شد؟اگر جا به جا شود به كدام .آيا سطح آب درون ني عمود1از فراگيران قبل از انجام آزمايش سواالت زير پرسيده شد: 
  ) آورده شده است. 6جهت(باال يا پايين)حركت خواهد كرد؟چرا؟تحليل قبل و بعد از انجام اين آزمايش در جدول(

  

  ) 6شكل(                                              

  

 ]1[18نگ آب): دو قايق كاغذي شناور در تشت آب و شل6.آزمايش شماره(2-6

  .شلنك آب متصل به شير آب4.دو تكه نخ 3.تَشت آب 2.دو عدد قايق كاغذي 1وسايل مورد نياز: 

) يك جفت قايق كاغذي اسباب بازي را روي سطح آب يك تشت بزرگ به مجاورت يكديگر به وسيله دو تِكه نخ سبك به صورت 7مطابق شكل(
  يله ي يك شلنگ آب بين دو قايق ايجاد مي كنيم.شُل كنار هم مي بنديم.سپس جرياني ازآب را به وس

  سواالتي كه از فراگيران پيش از انجام آزمايش پرسيده شد از قرار زير بود: 

.آيا تندي آب خروجي از شلنگ با ميزان انحراف دو قايق رابطه اي دارد؟با ذكر 2.در اين شرايط قايق ها به كدام سمت حركت مي كنند؟ 1
 ) آورده ايم.7ردازيد.تمام تحليل هاي قبل و بعد كه توسط فراگيران ارايه شده بود در جدول(دليل به تحليل آن بپ

  )7شكل (

  

  

                                                            
 كتاب درسي 85) صفحه 11-3فعاليت( 17
  كتاب فيزيك دهم رشته رياضي فيزيك 85)صفحه ي 11-3فعاليت( 18
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  . جدول تحليل هاي قبل و بعد از انجام هر آزمايش كه توسط فراگيران ارايه شد به شرح زير است:7-2

  )2جدول شماره دو (

 )3جدول شماره سه(

تحليل هاي قبل از انجام   )1آزمايش شماره (
  آزمايش

  )1جامعه آماري(
  (نفر)

حليل هاي بعد از انجام ت
  آزمايش

  )2جامعه آماري(
  (نفر)

ميزان 
  مشاركت

  
  

دميدن زير يك تكه كاغذ 
واقع بر روي يك سطح 

  مسطح

.كاغذ به سمت باال حركت مي1
كند.چون هوا به زير كاغذ فشار 

  مي آورد.

 
9  

.كاغذ به سطح ميز چسبيد1
چون فشار روي كاغذ از زير 

  كاغذ بيشتر شد.

  
  
  
15  

  

اغذ به سمت عقب حركت.ك2 
  مي كند.

  

 
12  

    15  

 
  

  

  
  
  

3 كاغذ به سطح ميز مي.
چسبد چون در زير كاغذ خال 

  ايجاد مي شود.

 
  
2  

2 كاغذ به سطح ميز چسبيد.
چون زير كاغذ جريان هوا به 
حركت در آمدو مولكول هاي 
هوا از زير كاغذ خارج شدند و 
روي كاغذ مولكول ها بيشتر از 

ررسي در زير كاغذ است.(ب
  مقياس ميكروسكوپيك)

  
  
  
  
6  

  

          
          

جامعه  - 3  تحليل قبل از ازمايش - 2  )2شماره( ازمايش - 1
  اماري

جامعه  - 5  تحليل بعد از ازمايش - 4
  اماري

ميزان  - 6
  مشاركت

7 -   
 
 

دميدن بين دو قوطي 
نوشابه واقع بر روي دسته 

  هاي ني

8 -   
  

بخاطر عبور مستقيم جريان هوا 1. - 9
  .هيچ اتفاقي نمي افتد بين دو قوطي

10 -   
3  

11 - .1 نزديك شدن دو قوطي به خاطر
كاهش فشار هوا بين دو قوطي و ثابت بودن 

 فشار هوا پشت قوطي ها

12 -  
  

13 -   
  
13  

14 -  
  

نزديك شدن دو قوطي به خاطر 2. - 16  13 - 15
عبور جريان هوا از بين دو قوطي و دور 

  زدن ان در پشت قوطي ها

17 -   
6  

دور شدن دو قوطي به خاطر 3. - 18
  ن هوا با فشار زيادعبور جريا

19 - 3  

20 - .4 نزديك شدن دو قوطي به
  فشار هوا بين دو قوطي شخاطر كاه

21 -   
1  
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  )4جدول شماره چهار(

  )5جدول شماره پنج(  

 )4شماره(ازمايش
  

 تحليل قبل از ازمايش
  

جامعه
  )1(اماري

جامعه  تحليل بعد از ازمايش
  )2(اماري

  ميزان مشاركت

 
  

سشوار متصل به قيف و 
  توپ سبك وكوچك

  بخاطر غلبه نيروي وزنافتادن توپ 1.
5  

.1 چسبيدن توپ به دهانه قيف به خاطر كاهش
فشار و افزايش سرعت هوا در باالي توپ و افزايش 

 فشار و كاهش سرعت هوا نسبت به باالي ان

  
16  

 
  
  
افتادن توپ به خاطر فشار هواي خروجي از2.  17

  سشوار
 
4  

معلق ماندن توپ در زير قيف بخاطر ايجاد گرداب 2.
 اهو

  
  
معلق ماندن توپ در زير قيف بخاطر ايجاد3.  1

  گرداب هوا در زير قيف
 
7  

.4چسبيدن توپ به دهانه قيف به خاطر
كاهش فشار و افزايش سرعت هوا در باالي توپ 
و افزايش فشار و كاهش سرعت هوا نسبت به 

  باالي ان

 
  
1  

 زمايشآ - 22
 )3شماره(

  جامعه - 24  تحليل قبل از ازمايش - 23

  اماري - 25
)1(  

  
جامعه  - 26  تحليل بعد از ازمايش

  اماري
)2(  

ميزان  - 27
  مشاركت

 
    

  
  
  
  

توپ پينگ پنگ نوسان 
كننده در مجاورت شير 

  آب
  

نزديك يا دور شدن توپ به 1. - 28
جريان اب را وابسته به باردار يا خنثي 

  بودن توپ دانسته اند.

29 -   
7  

30 - .1 نزديك شدن توپ به
جريان اب بخاطر كاهش فشار هوا 

ثابت بودن فشار هوا  بين توپ و اب و
 پشت توپ

  

31 -   
14  

32 -  
  
14 
 
  

نزديك يا دور شدن توپ به 2. - 34  - 33
م جريان اب را وابسته به همنام يا ناهم نا

  بودن بار توپ و اب دانسته اند.

35 -   
2  

36 -  37 -   38 -   

39 -   40 - .3 نزديك شدن توپ به جريان
  اب بخاطر كاهش فشار هوا بين توپ و اب

41 - 5  42 -  43 -   44 -   
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  )6جدول شماره شش(

 )7جدول شماره هفت (

 

 )5شماره(زمايشا
  

جامعه تحليل قبل از ازمايش
  )1(اماري

جامعه   تحليل بعد از ازمايش
  )2(اماري

  ميزان مشاركت

 
دو عدد ني افقي ، 
وعمودي در ظرف 

  آب رنگ

باال امدن مايع رنگي از ني بخاطر فشار1.
  هواي وارده

 
  
14  

.1ار باال امدن مايع رنگي از ني بخاطر افزايش فش
 و ثابت بودن فشار در سطح مايع هوا در باالي ني

  

  
  
21  

 
  
21  

.2باال امدن مايع رنگي از ني بخاطر
افزايش فشار هوا در باالي ني و ثابت 

  بودن فشار در سطح مايع

 
  
7  

     

  اب از لوله بيرون مي پاشد.3. 
1 

     

تحليل قبل از انجام  )6آزمايش شماره(
  آزمايش

ميزان   )2جامعه آماري( زمايش تحليل بعد از انجام آ )1جامعه آماري(
  مشاركت

دو قايق اسباب بازي در 
مجاورت يكديگر در ظرف 

آب و ايجاد جزيان 
يكنواخت آب بين آن دو به 

  وسيله ي شلنگ آب

.دو قايق بخاطر فشار1
جريان آب خروجي از 
شلنگ از هم دور مي 

شوندو به ديواره ظرف مي 
  چسبند.

 
  
3  

1 دو قايق به يكديگر.
ند چون جريان نزديك شد

آب بين دو قايق در مقايسه 
با آب محيط پيرامون دو 
قايق تندي بيشتري دارد 

بنابراين فشار بين دو قايق 
از فشار محيط پيرامون 

  كمتر است.

  
  
21  

  
  
  
21  

2با ايجاد جريان آب.
بين دو قايق چون تندي 
جريان آب بين دو قايق از 
تندي آب پيرامون دوقايق 

ار بين بيشتر است پس فش
دو قايق از فشار آب اطراف 

دو قايق بيشتر است 
بنابراين دو قايق بهم 

  نزديك مي شوند.

 
  
  
  
17  

.دو قايق همراه با جريان3
آب به سمت جلو حركت 

  مي كنند.
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 ر هاي تحليل قبل و بعد از آزمايش)))*((جدول نمودا8جدول شماره هشت(
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  نمودار ميزان مشاركت فراگيران در روند تدريس

  

.شرح وقايع و تحليل روش تدريس درباره ي هر يك از آزمايشات با توجه به نمودار هاي جدول(هشت*)و جداول خالصه تحليل هاي 3
  فراگيران

  ):1.آزمايش شماره(1-3

نفر بوده است.الزم به ذكر است كه ما مالك  15نفر در فرآيند آزمايش مشاركت داشته اند  21ز در اين آزمايش تعداد نفراتي كه ا
  مشاركت در آزمايش ها را بر تعداد نفراتي كه در ارايه تحليل شركت كرده اند قرار داده ايم.

روي ميز در اختيار داريد،  به هر از فراگيران يك عدد ني نوشابه داديم و گفتيم كه اگر با اين ني ها زير برگه هاي كه
  )آورده ايم.2بدميد(فوت كنيد)چه اتفاقي خواهد افتاد؟كه تحليل هاي آنها در جدول شماره (

بيشتر فراگيران در تحليل قبل از آزمايش موفق نبودند و تعدادي هم جواب هاي نادرستي مي دادند.به طور مثال تعدادي از 
زير كاغذ فضايي خال گونه ايجاد مي شود بنابراين كاغذ به سطح ميز مي چسبد.كه ما دانش آموزان مي گفتند كه چون با دميدن 

بالفاصله براي آنها توضيح داديم كه زماني به يك فضا خاصيت خال گونه بودن را نسبت مي دهيم كه مولكول يا ذره اي در آن فضا 
تا فراگيران در تحليل هاي بعدي خود كه مربوط به  حضور نداشته باشد و همين تعريف ما براي خال و فضاي خال گونه سبب شد

  آزمايشات بعدي بود ديگر از خال گونه بودن فضا صحبت نكنند و به اشتباه نيفتند.

ولي بعد از انجام آزمايش فراگيران تحيل هاي نسبتا درستي را ارايه دادند.و ازآنها خواستيم تا تحيل هاي خود را بيشتر به   
زديك كنند و به نحوه ي حركت مولكول ها و اتفاقي كه زير كاغذ و روي كاغذ مي افتد توجه كنند و بر اين مقياس ميكروسكوپيك ن
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اساس تحليل هاي قريب به اين مبحث ما( اصل برنولي) ارايه دادند.ما در روند انجام آزمايش ها فقط تحليل ها را دريافت مي كرديم و 
  حليل درست تري را داشته باشند.بيشتر فراگيران را راهنمايي ميكرديم تا ت

  

  

  ):2.آزمايش شماره(2-3

نفر بودند. از فراگيران سوال كردم كه اگر بين اين دو قوطي نوشابه كه روي ني ها  13تعداد نفراتي كه در اين آزمايش مشاركت داشتند 
مولكول هاي هوا چه رفتاري با بدنه ي قوطي قرار دارند فوت كنيم چه اتفاقي خواهد افتاد؟براي مولكول هاي هوا چه اتفاقي مي افتد؟

هاي نوشابه خواهند داشت؟آيا مولكول هاي هوايي كه بخاطرفوت كردن ما بين دو قوطي با سرعت جابه جا مي شوند تاثيري بر جابه 
  جايي قوطي هاي نوشابه خواهند داشت؟قوطي هاي نوشابه در چه جهتي حركت مي كنند؟*

) آورده ايم.در اين مرحله(آزمايش)هم فراگيران بيشتر به 3انجام آزمايش فراگيران را در جدول شماره(كه تحليل هاي قبل و بعد از 
فشار هوا تاكيد داشتند.تنها تعداد اندكي توانستند تا پيش بيني درستي از نحوه ي حركت قوطي ها ي نوشابه داشته باشند.و حتي 

از بين دو قوطي مي چرخد و به بدنه ي بيروني دو قوطي فشار مي آورد و دو  تعدادي از فراگيران مي گفتند كه جريان هواي عبوري
  قوطي را به منزديك مي كند.

  *ولي همين كه فراگيران بيشتر به فشار هوا و برخورد مولكول هاي هوا به بدنه ي قوطي تاكيد داشتند بسيار ارزشمند بود.

  

  ):3.آزمايش شماره(3-3

  نفر بود. 14ش مشاركت داشتند تعداد نفراتي كه در اين آزماي

از دانش آموزان سوال كردم كه وقتي توپ پينگ پينگ را به صورت حركت آونگي در مجاورت يك شير آب به نوسان وا مي داريم و 
نديم همزمان شير آب را آهسته آهسته باز مي كنيم تا جريان آب شدت بگيرد؛چه اتفاقي مي افتد؟و وقتي كه ما آرام آرام شير آب را بب

  چه اتاقي خواهد افتاد؟و توپ در چه جهتي حركت خواهد كرد؟و نيز سواالتي نطير سواالت زير را مطرح كرديم؟

  .براي مولكولهاي آب چه اتفاقي مي افتد؟1

  .آيا جريان آب بر هواي پيرامون آن تاثيري مي گذارد؟2

  خواهد داشت؟ .كم يا زياد شدن تندي جريان آب چه اثري بر جهت حركت توپ پينگ پنگ3

يك سري از فراگيران تحليل هاي جالب و غريب و دور از انتظاري داشتندو مي گفتند چون چون مولكول هاي آب داراي قطب هاي 
مثبت و منفي است و شايد توپ باردار باشد به همين دليل توپ به جريان آب نزديك يا از جريان آب دور خواهد شد.وتنها عده ي 

  مقايسه ي فشار هوا ي بين توپ و شير آب و محيط اطراف اشاره كردند.كمي به فشار هوا و 
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ما براي اينكه اين آزمايش و پيش بيني آن براي فراگيران ملموس تر شود چند مثال را مطرح كرديم كه مي دانستيم حتما   
  فراگيران در طول روز با آن روبرو شده اند.

ر يك ماشين سبك(پرايد) نشسته ايد و در اتوبان در حال حركت هستيد.ناگهان يك مثال اول از اين قرار بود: بچه ها فرض كنيد د
  كاميون هجده چرخ با سرعت زياد از كنار شما رد مي شود چه اتفاقي خواهد افتاد؟

ير همه ي فراگيران باالتفاق جواب دادند براي اينكه به سمت كاميون منحرف نشويم فرمان ماشين را در جهت مخالف نسبت به مس
  كاميون مي چرخانيم چرا كه در غير اين صورت اتومبيل به سمت كاميون منحرف مي شود.

سوال بعدي از اين قرار بود كه چرا زماني كه قطار به سمت ايستگاه نزديك مي شود از اتاق كنترل خطاب به مسافرين   
  نشويد؟حاضر در ايستگاه در بلند گو اعالم مي كنند كه به خط زرد مجاور ريل نزديك 

فراگيران همه جواب دادند براي اينكه سرعت قطار زياد است و امكان اينكه با نزديك شدن به خط زرد به سمت قطار كشيده شويم 
  بسيار زياد است.

بعد از اين سوال و جواب ها به دانش آموزان گفتم حال فرض كنيد شير آب (جريان خروجي آب)به مثابه ي همان قطار يا 
و توپ پينگ پنگ به مثابه ي همان مسافر حاضر در ايستگاه يا همان اتومبيل سبك است؛ حال با مقايسه ي اين دو هجده چرخ است 

  پديده تحليل جديدي براي پيش بيني خود ارايه دهيد.

تر  در اين مرحله اكثر فراگيران جواب هاي بسيار دقيق(در حد مولكولي) ارايه دادند و  ميگفتند كه: وقتي شير آب را باز
كنيم جريان آب سريع تر مي شود و تعداد مولكول هواي بين جريان شير آب و توپ پينگ پنگ كمتر مي شود.بنابراين برخورد كمتري 

بين مولكول هاي هوا و ديواره ي توپ صورت مي گيرد.بنابراين فشار هواي بين جريان شير آب و توپ از فشار بين توپ و محيط 
ر هواي محيط پيرامون توپ را به سمت جريان آب هُل مي دهد.و زماني كه شير آب را مي بنديم در واقع پيرامون كمتر مي شود و فشا

  عكس مراحل فوق پيش مي آيد و توپ آرام آرام از جريان آب جدا شده و به حركن نوساني خود ادامه مي دهد.

  ):4.آزمايش شماره(4-3

  نفر بود. 17تعداد نفراتي كه در اين آزمايش مشاركت داشتند 

آزمايش به اين شكل بود كه سر سشواري را به وسيله ي يك بادكنك به سر يك قيف متصل كرديم به شكلي كه بين دهانه ي سشوار 
و قيف فضا ايزوله شده باشد و جريان باد خروجي سشوار جز در مسير مجراي قيف به خارج از محيط وارد نشود.سپس يك توپ سبك 

به فراگيران گفتيم كه اگر سشوار را روشن كنيم و آن را روي باد تند تنظيم كنيم چه اتفاقي خواهد افتاد؟و  را زير قيف قرار داديم و
  توپ به كدام جهت حركت مي كند؟

  سپس سواالتي ديگري نظير سوالت زير را مطرح كرديم:

ا هم مقايسه كنيد.كدام قسمت تندي باد .سرعت باد سشوار در نواحي مختلف قيف از دهنه ي باريك قيف تا دهنه ي گشاد قيف را ب1
  سشوار بيشتر است؟
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  .در كدام قسمت از قيف برخورد مولكول هاي هوا با يكديگر بيشتر است؟2

  .در كدام قسمت از قيف برخورد مولكولهاي هوا به ديواره ي قيف بيشتر است؟3

د؟يا در فاصله ي بين دهانه ي باريك قيف و دهانه ي .آيا توپ به بيرون از از قيف پرتاب مي شود؟به دهنه ي باريم قيف مي چسب4
  گشاد قيف معلق مي ماند؟

) آنها را آورده ايم. وتنها يك نفر تحليل درستي را 5هر يك از فراگيران تحليل هاي خود را ارايه دادند كه در جدول شماره(
را بيان كند كه به درستي بيانگر اصل برنولي بود.وما  ارايه دهد و بين تندي باد در باال و پايين قيف و فشار هوا رابطه اي توانست

توانستيم بعد از انجام چهار آزمايش به پيش بيني و تحليل درست يك فراگير از وقوع آزمايش دست يابيم و اين خود نتيجه ي با 
ي از ذهنيت خوبي در رابطه با ارزشي بود. و وقت آن دانستيم كه به سراغ آزمايشات كتاب درسي برويم چرا كه فراگيران به طور نسب

  مبحث اصل برنولي پيدا كرده بودند. 

  ):5.آزمايش شماره(5-3

  نفر بود. 21نفر از  21تعداد افراد مشاركت كننده در اين آزمايش  

يك ني را به صورت عمودي درون يك ظرف پر از آب رنگ قرار داديم به شكلي كه ني با كف ظرف تماسي نداشته باشد سپس ني 
ري را به صورت افقي به شكلي كه انتهاي ني افقي درست باالي سر ني عمودي قرار بگيرد.سپس درون ني افقي فوت مي كنيم.از ديگ

  فراگيران سواالت زير پرسيده شد:

  .آيا مايع رنگي درون ظرف از ني باال مي آيد يا پايين تر از سطح مايع رنگي ظرف مي آيد؟1

  ما و سرعت باال آمدن يا پايين آمدن مايع از درون ني وجود دارد؟ .چه رابطه اي بين شدت فوت كردن2

  .آيا شدت بادي كه از باالي سر ني عمودي مي گذرد عامل حركت مايع درون ني عمودي است؟3

ند كه سپس فراگيران تحليل هاي خود را ارايه دادند و همه به صورت جمعي جواب دادند كه مايع رنگي از درون ني باال مي آيد و گفت
دليل آن هم اينست كه با ايجاد جريان تند هوا باالي سر ني عمودي فشار هواي باالي ني عمودي كمتر مي شود.چون تعداد مولكول 
هاي هواي باالي ني نسبت به قبل كمتر شده و برخورد مولكول ها كمتر شده پس فشار كاهش مي يابد ولي فشار پايين ني كه درون 

  ثابت و بيشتر از فشار باالي ني خواهد بود پس مايع از درون ني باال مي آيد. مايع قرار دارد همچنان

پس از اينكه فراگيران تحليل درستي را از قبل و بعد از آزمايش ارايه دادند به عنوان يك مورد كاربردي به آنها گفتيم كه همين 
  د.مكانيسم در سم پاش ها و شيشه هاي ادكن نيز مورد استفاده قرار مي گير

  ):6.آزمايش شماره(6-3

  نفر بود. 21نفر از 21تعداد افراد مشاركت كننده در اين آزمايش 

يك جفت قايق اسباب بازي را روي سطح آب يك تشت بزرگ قرار داده و با دو تكه نخ سبك،شُل كنار هم بستيم.سپس جرياني از آب 
  را به وسيله ي يك شلنگ آب بين دو قايق ايجاد مي كنيم.
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  يران سواالت زير را پرسيديم:از فراگ

  .قايق ها در چه جهتي حركت مي كنند؟1

  .چه اربطه اي بين تندي آب و فشار آب در نواحي مختلف تشت آب و بين دو قايق وجود دارد؟2

طبق معمول دانش آموزان جواب هاي درستي را ارايه دادند.و تحليل هاي دقيق و منطبق بر مبحث اصلي و موردهدف ما(اصل 
) آنها را آورده ايم.در اين مرحله براي فراگيران نمونه ي واقعي و كاربردي اين آزمايش را 7ولي)را ارايه دادند كه در جدول شماره(برن

مطرح كردم كه دردريانوردي دريك جريان تند آب دريا  كشتي ها حق ندارند ازيك مقدار معيني به هم نزديك تر شوند چرا كه 
  ر زياد خواهد بود. احتمال برخورد آنها بسيا

جالب است كه بدانيد با گذر كردن از آزمايش هاي مختلف به تدريج فراگيران به اصل مبحث برنولي رسيدند ورابطه ي بين تندي و 
  فشار سيال را براي سيال هاي مختلف(مايع، گاز(هوا)) كه جريان يكنواختي داشتند را تجربه كردند و مورد تحليل قرار دادند.

رحله مجددا مثالي را كه در ابتداي كالس مطرح كرده بوديم را به ميان كشيديم و از فراگيران مجددا خواستيم تا بگويند كه در اين م
كدام فشار سنج فشار بيشتري رانشان مي دهد و اين بار خوش بختانه همه ي فراگيران پاسخ صحيح دادند و گفتند چون در لوله ي 

  كمتر خواهد بود. از  است پس باريك تر تندي جريان آب بيشتر 

  و بعد يك سوال مطرح كرديم تا فراگيران بعد از كالس به آن فكر كنند و آن هم اين بود كه:

*چرا در حمام ها يي كه پرده دارند و پرده در مجاورت دوش آب قرار دارد زماني كه دوش آب را باز كنيم پرده به سمت دوش آب 
  كشيده مي شود؟

  در آخر سر...سپس 

 از فراگيران خواستيم تا يك تعريف ارايه دهند و اكثريت فراگيران اين تعريف را ارايه دادند كه: هر گاه ما يك سيال داشته باشيم كه به
صورت يكنواخت و نامتالطم در يك مسير و جهت، جريان داشته باشد آنگاه در مسير اين سيال در هر ناحيه كه تندي سيال بيشتر 

  فشار كمتر و هرجا تندي سيال كمتر شود فشار بيشتر مي شود.شود 

  است.)) اصل برنولي((سپس به فراگيران گفتيم كه اين همان 

  .نتيجه:3
و سرانجام ما در طي اين تدريس توانستيم مسير تدريس را به گونه اي هدايت كنيم تا فراگيران به جزجز تعريف اصل برنولي و روابط 

  اصل فيزيكي برسند.و در واقع از جز به كل يا از مجهول به معلوم دست يابند. بين پارامتر هاي اين

اينگونه است كه ما روش فكر كردن و تجزيه و تحليل كردن و ارزيابي را مي توانيم به فراگيران خود آموزش دهيم و مسير يادگيري آنها 
  امال پژوهشي برسند.را جوري رهبري كنيم تا خود به درون مايه و اصل مبحث به شيوه اي ك
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اينگونه، فراگيران نه تنها انگيزه پيدا مي كنند و خسته نمي شوند بلكه خود پيگير ياد گيري بيشتر و بيشتر مي شوند اين ادعا را مي 
و  توان از آمار و ارقام جداول و نمودار ها استنباط كرد كه هر چه به سمت آزمايشات بعدي مي رفتيم ميزان مشاركت بيشتر مي شد

را همچنين جواب ها دقيق تر،صحيح تر و موشكافانه تر(از مقايسه جامعه آماري هر تحليل با آن تحليل هايي كه كنارشان عالمت
  گذاشته ايم.) از قبل ظهور پيدا مي كردند. فقط عيب اينگونه تدريس در وقت و انرژي زيادي است كه به خود اختصاص مي دهد.

بود كه هر يك از فراگيران خود يك دانيل برنولي شدند و خودشان به اصل برنولي و مكانيسم آن دست  ((نتيجه ي اين نوع تدريس اين
   يافتند.))
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 تحليل محتواي فصل كارو انرژي و فصل فشار كتاب دبيرستان به روش مريل

  

    gmail.com64fabourbour@فاطمه بوربور

  h.beigpour@gmail.comحسين بيگ پور

 

  چكيده:
محتواي فصول كار و انرژي و فصل فشار كتاب فيزيك دهم براساس اهداف مريل است .هدف پژوهش حاضر هدف پژوهش حاضر تحليل 

از نوع كاربري و روش تحقيق آن ، توصيفي و از نوع تحليل محتوا مي باشد ، جامعه آماري و جمعيت نمونه در اين پژوهش يكي و جامعه 
كه نقاط قوت فصل كار و انرژي اين است كه اصل تفكيك و تنوع در اين فصل آماري ، كتاب فيزيك است . نتايج پژوهش نشان مي دهد

رعايت شده است ، اين ويژگي فصل فشار عبارت است از اين كه در بيشتر مطالب كه موضوع آنها روش كار است ، عملكرد مورد انتظار 
ت شده است نقاط ضعف فشار اين است كه كمتر به كاربرد است . در نحوه ارائه و ارزشيابي اصل تفكيك و تنوع و سطح دشواري رعاي

دانش علمي پرداخته ، در نوع موضوع ، با توجه به تاكيد مطالب بر روش كار و قوانين ، كمتر به كشف و ابداع پرداخته شده است . در 
دانش عملي پرداخته ، در  شيوه ارائه و ارزشيابي اصل همتاسازي رعايت نشده است نقاط ضعف فصل كارو انرژي اين است كه كمتر به

نوع موضوع كه به روش كار پرداخته شده ، با نوع عملكرد كه كاربردي است سنخيت ندارد باتوجه به تاكيد مطالب بر روش كار و قوانين 
ش و پرورش ، كمتر به اين موضوعات ، به ويژه قوانين پرداخته شده است . يافته هاي اين پژوهش مي تواند به دست اندركاران امر اموز

 در زمينه ارائه محتواي مناسب در فصول كارو انرژي و فصل فشار ياري برساند 

  واژه هاي كليدي 
  كتاب هاي درسي ، كار و انرژي ، فشار ، اهداف آموشي ، تحليل محتوا ، الگوي مريل  
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  مقدمه
ايد در فرايند تعليم و تربيت بكوشند تا برنامه هاي تربيتي مربيان و برنامه ريزان درسي و آموزشي وظيفه سنگيني بر عهده دارند زيرا ب 

را بر اساس نيازهاي جامعه طراحي كنند در چند دهه اخير هيچ يك از موضاعات درسي در سطح جهاني به اندازه فيزيك دچار تغيير و 
بشري روز به روز جديدتر و حجيم تحول نشده است گرچه محتواي درسي فيزيك به خودي خود به دليل پيشرفت فزاينده علم و دانش 

تر مي شوند ولي اين تغيير تنها از جنبه محتوايي آموزش فيزيك را در نمي گيريد ويژگي هاي عنصر كنوني ايجاب مي كند تا برنامه 
كرده  هاي آموزشي به گونه اي سامان دهي گردند تا با بهرگيري از آنها همه ي تواناييهاي شناختي و شخصيتي دانش اموزان رشد

فراگيران بابرخورداري از مزاياي علوم و فناوري توانمندي هاي الزم براي رويارويي با تحوالت جديد را كسب نمايند و فعاليت هاي دانش 
  اموزان متناسب با هدف هاي درس در مسير صحيح تر پيش ببرند 

  مي توان مشاهده كرد : در روش هاي تدريس فعال كه اغلب دانش اموزان محور هستند، ويژگي هاي زير را

  به استقالل يادگيرنده در جريان يادگيري بسيار اهميت داده مي شود  -1

  دانش اموز مي تواند براساس تجارب و اطالعات شخصي خود نقشي موثر و فعال در فرايند يادگيري داشته باشد  -2

  وي و ديگر دانش اموزان مي اموزد  معلم نيز به همان اندازه از دانش اموز ياد مي گيرد كه دانش اموز از -3

  يادگيرنده از طريق خود ارزشيابي،ميزان پيشرفت خود را در جريان يادگيري مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهد . -4

  معلمان با فسلفه و فرض هاي اساسي كه رويكرد جديد برنامه بر آن مبتني است ، آشنايي الزم را ندارند . 

ديد و روش هاي آموزش آن ، تاكيد اساسي بر روش هاي است كه در آنها دانش اموز نقش فعالي دارد . در اين در برنامه هاي درسي ج
روش ها نقش اصلي در فرايند يادگيري به عهده ي دانش اموز است و اوست كه اين فرايند را پيش مي برد بنابراين ، ساير عوامل مانند 

زشي و اقدامات معلم ، همگي در ارتباط با دانش اموز معني و مفهوم پيدا مي كنند . معلم در محتواي آموزشي  ،تجهيزات و ابزارهاي آمو
اين روش ها نقش جهت دهنده و سازمان دهنده را دارد و مي كوشد تا فعاليت هاي دانش اموزان را با هدايت خود به انجام رساند . در 

ني بر حل مساله و مهارت هاي تفكر نسبت به گذشته اهميت بيشتر يافته برنامه هاي آموزشي جديد استفاده از روش هاي تدريس مبت
  است .

به دليل اهميت كتب درسي و موفق بودن در روش تدريس بايد اين كتب مورد تحليل و بازنگري قرار گيرند تا هم با نيازهاي فراگيران 
مسان باشد و هم اهداف اموزشي را فراهم آورد در مورد هماهنگ شود ،هم با نيازهاي جامعه و فلسفه اجتماعلي و هنجارهاي جامعه ه

تحليل فصول كارو انرژي و فشار براساس مريل تحقيقاتي انجام گرفته است ولي با توجه به اينكه فيزيك يكي از دروس با اهميت است و 
  يير دركتابها احساس مي شود .با توجه به پيشرفت هايي كه همه روزه در مورد اين درس انجام گرفته است ، نياز به تحول و تغ

نتيجه پژوهشي در زمينه بررسي مشكالت آموزش عمومي فصول مدنظر از فيزيك دهم ، چنين است كه معلمان بر مطالب درسي تسلط 
ش عادت كامل ندارند . اكثر معلمان با شيوه ارزشيابي آشنايي ندارند و در پايان اينكه ، در كتاب فيزيك دهم آموزش عمومي به جاي پرور

  به نظم و تفكر علمي و تعليم حقايق علمي و وجود رفتار علمي در دانش اموزان بيشتر بر حافظه تاكيد شده است.
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در بررسي مطالب فيزيك دهم ، مجموع يافته ها نشان مي دهد كه امكان در هم تنيدن برنامه درسي فيزيك با ديگر برنامه ها وجود دارد 
  گونه برنامه ها را نشان مي دهندهمچنين پژوهش ها سودمند اين 

در تحليل محتواي فصل كار و انرژي و فصل فشار نشان داده شده است كه مسايلي مانند غلبه جنبه نظري درس و ارائه موضوعات نظري 
ملي بپردازد متنوع و گوناگون باعث شده است كه جنبه عملي درسي ناديده گرفته شود و در هر دو فصل تنها چند مطلب با ارائه دانش ع

. 

در تحليل فصل كار و انرژي در برخي موارد دشواري مفاهيم درسي و عدم انطباق آنها با توانايي ذهني دانش اموزان سبب درك صحيح 
مفاهيم شده و به ايجاد تعادل و توازن مناسب ميان عناصر محتوا ( مهارتها، نگرش ها ، دانش ها) توجه چنداني نشده است محتواي فصل 

و نظر خواهي از دبيران بيانگر اين است كه ميزان مطابقت محتواي فصل با هدف هاي اموزش فيزيك مطلوبي است ، اما سازماندهي  فشار
  محتواي فصل با اصول ارتباط افقي و عمودي تطابق كاملي ندارد 

  هدف هاي صريح و روشن است .در ارشيابي فصل كار و انرژي انجام يافته مشخص شده است كه اين فصل در عين حال كه داراي 

سهم هر يك از اهداف مهارتي ، نگرشي ، دانشي به روشني ارائه شده است و معلمان بيان نموده اند كه شناخت روشني از هدف هاي 
  برنامه دارند 

ر سطح كاربستن بررسي تطبيقي فصول درسي فيزيك و راهنماي اموزش فيزيك ايران و امريكا نشان داده است كه اهداف درسي ايران د
درصد بيشتر از اهداف درسي امريكا اعالم شده ، ولي در كتاب هاي درسي امريكا موقعيت هاي بيشتر براي عملي ساختن آموخته  14

هاي فراگيران فراهم آمده و به پرورش تفكر واگرا تا حدود زيادي به سطوح حافظه ي شناختي و تفكر ارزشياب نيز توجه شد و موقعيت 
  ع و فراواني را براي درگير ساختن دانش اموزان در فعاليت هاي يادگيري امكان پذير ساخته است .هاي متنو

و نيز به دانستني ها ، تقويت مهارت ها و پرورش نگرش ها به حد كافي توجه شده است و پرسش ها در حد كافي واگرا بود و با دروس 
  ل است و با الگوي مريل تطابق كامل ندارد.ارتباط دارد اما سطح خوانايي نيز براي كالس درس مشك

وجود پيشنهادي مبني بر طرح مطالبي درباره پرورش مهارت ها ، وجود سواالت و فعاليتهايي كه دانش اموزان را در موقعيت هاي مبهم 
حل كاوشگري ، پژوهش و و خالقيت برانگيز قرار دهد ، وجود سواالت يا فعايت هايي كه يافتن پاسخ و حل آنها مستلزم بكارگيري مرا

  حل مساله ، تفكر نقاد ، تفكر واگراو پردازش اطالعات باشد نشان دهنده نياز به مطالبي از اين قبيل است .

روشن نبودن هدف ها و عناصر اصلي محتوا و نامشخص بودن سهم هر يك از عناصر در برنامه باعث شده است كه ميان محتوا و روش 
باشد عالوه بر اين بيان شده است كه اكثر مديران و معلمان با اهداف و رويكردهاي جديد در آموزش علوم تناسب الزم برقرار نشده 

آشنايي دارند و نگرش انها نسبت به اجراي برنامه در مدارس مثبت است در حالي كه در جمع بندي يافته اي اين طرح اعالم شده است 
  سفه و فرض هاي اساسي كه رويكرد جديد بر آن مبتني است ، آشنايي الزم را ندارند . كه در مجموع در برخي موارد هنوز معلمان با فل

نقش و اهميت روش هاي جديد تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان استفاده و كاربرد از اين روش ها در اموزش امري بديهي است 
ش هاي فعال يا كتاب هاي راهنماي تدريس داشته است و نيز عدم . اما با توجه به برخي از يافته ها كه داللت بر عدم استفاده از رو

تناسب الزم بين محتوا و روش ، عدم آگاهي معلمان از روش هاي جديد تدريس ، بي توجهي به پرورش تفكر خالق ، تاييد بر استفاده از 
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اكتشافي و مشاركت در انجام آزمايش ها روش هاي جديد تدريس و استفاده از وسايل و امكانات كمك آموزشي ، روش هاي كاوشگري ، 
  و فعاليت هاي پيشنهاد شده در برنامه هاي درسي ، ضروري به نظر مي رسد

  

  مراحل انجام پژوهش 
در علوم انساني سه رويكرد عمده روشي وجود دارد كه عبارتند از : اثبات گرايي ، تفسير گرايي و انتقادي . رويكرد اساسي در اين تحقيق 

يانه است زيرا از اسناد و مدارك براي تحقيق استفاده مي شود و چون تحليل محتوا براي تكنيك مورد استفاده قرار گرفته است اثبات گرا
  پس رويكرد تفسير گرايي نيز كاربرد دارد .

حسب شناسايي  تحليل محتوا تكنيكي پژوهشي است براي استنباط هايي بر:« هولستي و استون تحليل محتوا را چنين تعريف مي كنند 
تحقيق حاضر از نوع كاربردي و روش تحقيق در اين پژوهش ، توصيفي و از نوع » نظام مند و عيني و ويژگي هاي خاص در يك متن 

  تحليل محتوا است .

منطيق جامعه آماري اين تحقيق شامل دو قسمت است : الف) فصل كاروانرژي و فصل فشار براساس مريل بوده كه جامعه آماري بر نمونه 
  است .

به دليل اينكه پژوهش حاضر از نوع تحليل محتوا است و براي نجام آن معيارهايي مشخص شده است كه مي توان از آن به عنوان ابزار 
  نام برد ، معيار تحليل متون تحليل مطالب ها و كيفيت تصاوير با استفاده از الگوي مريل مي باشد .

  ار بر اساس الگوي مريل بيشتر به ايجاد چه نوع دانشي در فراگيران توجه دارد؟محتواي فصل كار و انرژي و فصل فش -1

  براي پاسخ به سوال اول تحقيق نوع تحقيق ارائه شده مطالب فصول با استفاده از الگوي مريل تحليل محتوا گرديد .

ت . نتايج حاصل از تحليل مطالب فصل كارو نمايش داده شده اس 1نتايج حاصل از تحليل فصل كارو انرژي و فصل فشار در جدول شماره 
انرژي حاكي از آن است كه به ايجاد و توسعه دانش علمي در دانش اموزان مي پردازد .هدف اين دروس اين است كه دانش اموزان را با 

  فوايد علم، همچنين اموزش و تمرين روش علمي يا روش حل مساله آشنا سازد.

ه جهت گيري كلي درسها در هر دو فصل ، به سمت ارائه دانش علمي است . چند مطلب از دورس در تحليل محتوا مشاهده مي شود ك
  اين فصول در طبقه بندي دانش نظري جاي گرفته اند

الگوي مريل بيشتر با هدف پاسخ گويي به سطوح مختلف ( يادآوري كاربرد كشف و ابداع) طراحي شده است و براي پاسخ گويي به  -2
مي توان گفت كه در فصل كارو انرژي و فصل فشار علمكرد كاربرد  1ين سطوح استفاده شده است. با توجه به جدول شماره سوال دوم از ا

و در چند مطلب كشف و ابداع صورت گرفته است . اين در حالي است كه هدف اصلي مولفان از آموزش بيشتر رسيدن به علمكرد كاربرد 
  فصل فشار بيشتر رعايت شده است .است كه در فصل كارو انرژي نسبت به 

باتوجه به اين كه مريل انواع اصلي محتواي آموزش همراه با شكل ارائه را اوليه مي نامدكه از چهار عنصر سوال از تعميم ، بيان تعميم  -3
عملكرد كاربرد و در فصل  ، سوال از مثال و بيان مثال است و جداول نشان مي دهند كه در فصل كارو انرژي در شيوه ارائه در چند مطلب
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فشار در نحوه ارائه اوليه در چند مطلب عملكرد كاربرد صورت گرفته است كه در مبحث كارو انرژي، بيان تعميم ، و در قسمت تمرين و 
مطرح ارزيابي سوال از مثال هاي جديد مطرح نشده و در فصل فشار سوال از مثال هاي جديد مطرح نشده و در بقيه مطالب هر دو فصل 

  شده است .

مورد از  41از اطالعات بدست امده از جداول زير در پاسخ به سوال سوم تحقيق مي توان گفت كه فصول كارو انرژي و فصل فشار در 
  مورد شيوه ارائه اوليه اين فصول با الگوي مريل مطابقت دارد .48

يه محتواي فصول ( با توجه به اهداف آموزشي ) با نوع موضوع و نوع براي پاسخ به سوال چهارم كه مطابق با الگوي مريل آيا ارائه ثانو -4
كه اجزاي آموزش در ارائه ثانويه مطابق الگوي مريل  3عملكرد مورد انتظار تناسب دارد ، مي توان گفت كه با توجه به جدول شماره 

  مورد با الگوي مريل تطابق دارد. 32مورد شرح و بسط  49نشان مي دهد كه از 

  

  تفكيك مطالب فصل كارو انرژي و فصل فشار براساس نوع دانش ، نوع موضوع و نوع عملكرد مورد انتظار  -1 جدول

شماره 
  عنوان  درس

  نوع عملكرد مورد انتظار  نوع موضوع  نوع دانش

و كشف  كاربرد  يادآوري قوانين  روش كار مفاهيم حقايق  عملي  نظري
  ابداع

1  
    +        +      +  انرژي جنبشي  

  +      +        +    و نيروي ثابتكار  2
    +      +      +    كارو انرژي جنبشي  3
    +        +      +  كارو انرژي پتانسيل  4

پايستگي انرژي   5
    +        +      +  مكانيكي

    +      +      +    كاروانرژي دروني  6
    +      +        +  توان  7
    +      +        +  فشار در شاره ها  8

  1  7    1  4  3    3  5    جمع
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  اجزاي اموزش در ارائه اوليه مطابق با الگوي مريل  -2جدول 

  

  

  اجزاي اموزش در ارائه ثانويه الگوي مريل -3جدول 

  آنچه هست  آنچه بايد باشد  اجزاي اموزش
  6  6  بيان تعميم كمكي

  6  5  بيان تعميم پيش نياز
  4  7  بيان تعميم شكل

  0  4  تعميم حافظه ايبيان 
  6  6  بيان مثال كمكي

  3  7  بيان مثال شكل ارائه
  0  5  سوال مثال هاي شكل ارائه

  -  -  سوال مثال هاي شكل ارئه بازخورد
  6  6  سوال مثال هاي بازخوردي

  1  3  سوال تعميم بازخورد
  32  49  جمع

  آنچه هست  د باشدآنچه باي  اجزاي آموزش  

  ارائه
  بيان تعميم

  بيان مثال ها
  بيان مثال

10  
6  
4  

9  
6  
4  

  تمرين

  سوال از مثالهاي جديد
  سوال تعميم جديد

  سوال تعميم
  سوال از مثال
  سوال از مثالها

8  
2  
4  
-  
-  

8  
2  
4  
-  
-  

  ارزيابي

  سوال از مثال هاي جديد
  سوال از تعميم جديد

  سوال از تعميم
  سوال از مثال

  ز مثال هاسوال ا

8  
2  
4  
-  
-  

3  
1  
4  
-  
-  

  41  48    جمع
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فشار رعايت شده در طراحي فصل هاي كار و انرژي و فصلنهاديعبارتست از اينكه آيا چهار اصل پيشكهپنجم تحقيقپاسخ به سوال -5
  است 

  الف) اصل تفكيك در تمام مباحث فصل مربوطه به صورت حروف درشت و رنگي رعايت شده است .

  ب) اصل تنوع در همه دروس هر دو فصل به غير از يك مطلب رعايت شده است . 

  لها همراه نبوده است .ج) در اكثر مباحث از مطالب ، مثالها با غير مثا

  د) سطح دشواري در سه مورد از مطاب فصل كارو انرژي و فصل فشار رعايت نشده است 

  مورد رعايت نشده است . 9مورد رعايت شده و در  23نتيجه اينكه اين چهار اصل در مورد 

ا توجه به اصول پيشنهادي مريل مطابقت به طور كلي در پاسخ به  سوال پنجم مي توان گفت كه فصل هاي كارو انرژي و فصل فشار ب
  دارند.

  شيوه رعايت روشهاي ارائه و ارزشيابي در فصل كارو انرژي و فصل فشار  -4جدول 

  عنوان
  سطح دشواري  همتاسازي  تنوع  تفكيك

رعايت   رعايت شده  رعايت نشده  رعايت شده
رعايت   رعايت شده  نشده

رعايت   رعايت شده  نشده
  نشده

    +    +    +    +  انرژي جنبشي
  +    +    +      +  كار نيروي ثابت

    +  +      +    +  كارو انرژي جنبشي
  +    +      +    +  كاروانرژي پتانسيل

انرژي پايستگي
    +  +      +    +  مكانيكي

    +    +    +    +  كاروانرژي دروني
    +    +    +    +  توان

  +    +      +    +  فشار در شاره ها
  3  5  5  3  1  7  0  8  جمع 
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  بحث و نتيجه گيري 
  ه كارگيري اطالعات حاصل از تحليل محتواي فصل كارو انرژي و فصل فشار سواالت تحقيق پيرامون هر دو فصل با هم محك زده شد.با ب

با توجه به اهداف كلي برنامه جديد آموزش نوين به جمع بندي كلي درباره نتايج تحقيق دست خواهيم يافت . در پايان پيشنهاداتي در 
  تعليم و تربيت و پژوهشگراني كه قصد دارند در اين زمينه به پژوهش بپردازند ، قرار خواهد گرفت.اختيار دست اندر كاران 

» محتواي فصل كارو انرژي و فصل فشار با ايجاد چه نوع دانشي در فراگيران مي پردازد؟« در نتيجه گيري سوال اول تحقيق با عنوان  -1
د از هشت مورد مطالب اين دو فصل به دانش روش كاري براي ايجاد توسعه دانش بيانگر آن است كه سه مور 1: نتايج جدول شماره 

علمي در فراگيران مي پردازد و بقيه به دانش نظري اشاره دارد . در نتيجه تا حدودي با الگوي مريل مطابقت دارد . موضوع به تحليل 
غلبه جنبه نظري بر عملي است ، با نتيجه اين پژوهش هم محتوا به روش مريل پرداخته است و نتايج به دست آمده از آن كه مبتني 

  خواني دارد 

محتواي فصل كارو انرژي و فصل فشار در الگوي مريل بيشتر با هدف ايجاد كدام يك « در نتيجه گيري سوال دوم تحقيق با عنوان  -2
و انرژي و فصل فشار ، سطوح عملكرد هفت نشان مي دهد كه در فصل كار 1نتايج جدول شماره »:از سطوح عملكرد طراحي شده است ؟

مورد كاربرد و يك مورد كشف و ابداع ارائه شده است . توانا كردن فراگيران به دانش عملي و روش كاري و باالخره رويكرد حل مسئله 
ابداع ارائه شده است  است ، بنابراين اين قسمت پژوهش با اهداف هماهنگ است ولي با توجه به اينكه تنها در يك مورد عملكرد كشف و

  ، علي رغم خواست دست اندركاران ، با طراحي نادرست كتابهاي درسي در همان راهي قدم گذاشته كه مورد انتقاد آنان بوده است 

آيا چهار اصل پيشنهادي در طراحي فصل كارو انرژي و فصل فشار رعايت شده است « در نتيجه گيري سوال پنجم تحقيق با عنوان  -3
مورد  23مي توان چنين نتيجه گرفت كه چهار اصل تفكيك ، تنوع ، همتاسازي و سطح دشواري در مورد  4توجه به جداول شماره  با» ؟

مورد رعايت نشده است به طور كلي در پاسخ به سوال پنجم مي توان گفت كه اين دو فصل با  23مورد از  9مورد رعيات شده و  32از 
  ي و سطح دشواري پيشنهادي مريل مطابقت دارد.اصول تفكيك ، تنوع ، همتاساز

آيا نقاط ضعف و قوت فصل كارو انرژي و فصل فشار با توجه به الگوي مريل نتيجه « در نتيجه گيري سوال ششم تحقيق با عنوان  -4
اربرد پرداخت شده در اين دو فصل تا حدود زيادي به دانش عملي و عملكرد ك»: گيري پنج سوال مريل پاسخ اين نتيجه گيري است ؟

است و ارائه اوليه و ثانويه ، با نوع موضوع و نوع عملكرد مريل تناسب دارد و اصول تفكيك ، تنوع و سطح دشواري در طراحي فصل رعايت 
ا شده است كه از نقاط قوت اين دو فصل به شما مي آيد و نپرداختن به عملكرد كشف و ابداع در اين فصل ها و فراموش كردن اصل همت

  سازي از نقاط ضعف اين الگو در اين دو فصل است . 
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  پيشنهادات :
در نوع دانش ، موضوعات عملي را در صدر اهداف قرار دهند، در تدوين كتاب راهنماي معلم بين موضوعات درسي ( حقايق ، مفاهيم ، 

  ي به عمل آيد .روش كار و اصول و قوانين ) تفاوت قائل شوند تا از خلط مباحث و موضوعات جلوگير

ارائه مثال ها همراه با غير مثال ها در هر دو فصل صورت پذيرد و مثالهاي جديد و متنوعي طرح شود تا ميزان يادگيري فراگيران بتوانند 
  به آساني بر مشكالت آموزشي غلبه كنند .

  الگوي طراحي آموزشي مريل را براي سايز فصول نيز مورد تحليل قرار دهند.

  ي در مورد شيوه تدريس معلمان بر اساس الگوي مريل صورت گيرد.پژوهش ديگر

تحقيق ديگري بر اساس الگوي مريل در اين زمينه صورت گيرد مشخص شود كه آيا نحوه ارزشيابي و امتحان با اهداف برنامه جديد 
 اموزش هماهنگ است يا خير؟
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 )يميهشتم (بخش ش يهپا يعلوم تجرب يكتاب درس يمحتوا يلتحل
  ا استفاده از روش ويليام روميب

  
١٩*1معصومه قلخاني  2پور يرعليش يعل، 

 

  ghalkhani@yahoo.comاستاديار گروه شيمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران،  1
   gmail.com68shiralipour@ يمي،ارشد آموزش ش يكارشناس يدانشجو 2

  

  چكيده

 يف،شود. تألهاي آموزشي محسوب ميآموزان در نظاميري دانشترين مراجع و منابع يادگكتاب درسي، يكي از مهم
انتقال دانش و معلومات به ذهن دانش آموزان،  يانجام شود كه به جا اييوهبه ش يدبا يدرس يهاكتاب يو سازمانده ينتدو

به كار بستن دانش خود،  و توانمند در يپژوهشگر ييهبا روح يآموزان دانش يجهفعال كند و در نت يادگيري يانآنها را در جر
 يدرس يهاتواند  نقاط قوت و ضعف كتابيروش پژوهش منظم است كه م يك ي،كتاب درس يمحتوا يلشوند. تحل يتترب

قرار دهد. هدف  يو مؤلفان كتب درس يزانربرنامه يارمشخص كرده و در اخت يشده و اصول علم يينرا متناسب با اهداف تع
)، از نظر فعال و يمي(بخش ش 1396هشتم سال  يكتاب علوم تجرب يهايتو فعال يرن، تصاومت يمحتوا يلپژوهش تحل ينا
 1. و /72 يببه ترت يرمتن و تصاو يريدرگ يبپژوهش ضر يندر ا بود. يروم يليامو يكفعال بودن آن بر اساس تكنيرغ

 يرو تفكر درگ يادگيري يندفرآ ان را درفعال ارائه شده و دانش آموز يوهبه ش يرو تصاو ادهد محتويبدست آمد كه نشان م
بخش است. در  ينمحور ا يتفعال يطراح يانگرشد كه نما يينتع 37/1 ي،محور يتفعال يريدرگ يبضر ينكند. همچنيم
ذكر است  يان. شايردگيقرار م يشترب يعلوم هشتم مورد بحث و بررس يميبخش ش يمقاله نقاط ضعف و قوت محتوا ينا

 يلتحل يجهها صفر در نظر گرفته شده و در نتفصل، تعداد پرسش يانپا يهاعدم وجود سوال يل، به دلكه در كتاب مذكور
  اند. نشده

  كلمات كليدي
  علوم هشتم يميهشتم، ش يهپا يكتاب علوم تجرب ي،روم يليامروش و ي،درس يمحتوا يلتحل

 
 
 

                                                            
 نام و نام خانوادگی نويسنده مسئول ١٩
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 مقدمه -1

س يهاكتاب ش يهامدر نظا يادگيريمنابع  ينتراز مهم يكي ي،در صل يآموز ستند و مواد ا س يه شك يبرنامه در  يلمدارس را ت
به عنوان  يدرســ يها، كتابهاكشــوردر بيشــتر حاكم بر آموزش و پرورش  يو برنامه درســ يســاختار آموزشــ يل]. به دال1[ دهنديم

هستند كه همه روزه معلمان و شاگردان  يارسانه ي،درس يهاباشند. كتابيم رحمط هاآن يمهم و پركاربرد در ساختار آموزش يارسانه
 يعيوس يفط يت،با اهم يهرسان ين]. ا2[كند يم يدمعلم بر آن تاك ي،اوقات به عنوان تمام برنامه درس يلذا گاه كنند،ياز آن استفاده م
  اند.شده يو سازمانده يهكتاب، ته يهاتحقق هدف يراستا ركه د يردگيبرم و سواالت را در يرتصاو ي،نوشتار يهااز انواع بخش

س يهاكتاب يتاهم ش يهادر نظام يدر ش يباًكه تقر يرانمتمركز مانند ا يآموز ساس محتوا يتمام عوامل آموز و  يينآن تع يبر ا
سا يشب شودياجرا م ش يهاانواع نظام يراز  ست يآموز صر  ينترمهم يدبدون ترد ي]. از طرف3[ ا س يكعن ش يمحتوا يكتاب در  يآموز

شود كه عالوه  يسازمانده يطور يدمحتوا با ين]. ا4[ دارد يدبعد تاك ينبه ا سي همدر يمحتوا يلتحل دبع ينتر ياصل ينبنابرا آن است.
شا س يبر انتقال دانش و محفوظات، قدرت تفكر خالق را كه راهگ صر تكنولوژ ياريب شكالت ع سازد. بد يم ياز م شد بارور  ست  يهيبا ا

 ينشود. به خاطر هم يحاصل م ياندركاران آموزشاز انتظارات دست متفاوت اييجهمناسب بودن محتوا نتو نا ييكه در صورت عدم كارا
  آموزش باشد. ياز مشكالت جار ياريحل بس يگشاراه توانديم يدرس يهاكتاب يلوافر، صرف وقت در تحل يتاهم

ـــت اندركاران و مؤلفان كتاب تحليل ـــ يهامحتوا به دس  يو انتخاب محتوا ينشگز ين،در هنگام تدوكند تا يكمك م يدرس
فراهم نيز دانش آموزان را  يلي و شكوفايي استعدادتحص يشرفتپ ينهزم يادگيري، يلتا ضمن تسه ايندنم يشتردقت ب ي،درس يهاكتاب

صول، ن يم،كند تا مفاه يمحتوا كمك م يلتحل يقت،آورند؛ در حق شده در قال ياجزا يهها، باورها و كل گرشا كتاب،  يهاب درسمطرح 
در تحقق  يكتاب درســ هاييتو قابل هايتازمحدود كند تايمحتوا به معلمان كمك م يل]. روش تحل5[يرند قرار گ يعلم يمورد بررســ

ــ ــم تا ي يابندآگاه يسو تدر ياهداف برنامه درس ــح هاييگيرييمبتوانند در عمل به تص محتوا  يلروش تحل ين. بنابريندنما داماق يحص
  ].6[باشد يفكورانه و معلم فكور م يدر خدمت برنامه درس يابزار

  يكتاب درس يمحتوا يلمحتوا و تحل يلتحل يفتعر -1-1
 يو از آن برا پردازديم يارتباط هاييامپ يرپذيمو تعم يكمّ يني،نظام مند، ع ياست كه به بررس ياسناد يهامحتوا از روش يلتحل

  ]. 7[ شوديمتن استفاده م يكدر موجود  هاييامآشكار پ يمحتوا يبررس
از كلمات و  يشتريمند و قابل تكرار است كه به منظور فشرده كردن تعداد بنظام يمحتوا روش يلتحل 20دورفنپيرك يدهعق به

ا ر يروش منظم يك يكردرو ينشود. ا يانجام م يتر و بر اساس قواعد مشخص كدگذارها و طبقات كوچكمتن به گروه يك يهاواژه
 آورديجمالت موجود در متن فراهم م ياها و عبارات كلمات، واژه يتمنظور، شدت و اهم ي،فروان ياو توجه به تكرار  يريجهت اندازه گ

ها دارد و به يامبا پ يمگر ارتباط مستقروش، پژوهش يناست كه در ا ينا يقتحق يهاروش يرروش با سا ينا يزوجه تما ينتر]. مهم8[
ها ها و سخنرانىها، خاطرات، عكسها، نامهيالها، سريلمها، فسنجىها، نظرگزارش ا،هها، كتابت ارتباطى مانند: روزنامهسراغ محصوال

  . يستدر ارتباط ن يمها به طور مستقو انسان يامرود و با فرستنده پمى
 ي،كتاب درس يمحتوا يلتحل"باشد. يم يدرس يهاكتاب يمحتوا يلها تحلاز آن يكيدارد كه  يمحتوا ابعاد و كاربرد متنوع تحليل

ها و ساختار محتوا با اهداف يامپ يسهمقا ياو  يها و متون برنامه درسكتاب يمحتوا يو كم ينيع يفتوص يروش پژوهش منظم برا يك

                                                            
2 0 Krippendorf 
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 يرتواند سايم يلتحل بلكه يستمتن و نوشتار كتاب ن يلتحل يتنها به معنا يكتاب درس يك يمحتوا حليل]. ت9[ است يبرنامه درس
 يتمام يدبا يق،دق يلتحل يكدر  يگر]. به عبارت د10[يرد برگ در يزها و... را نيتجداول، پرسش ها، فعال ير،كتاب همچون تصاو ياجزا

 يداريو شن يريتصو ي،متنوع نوشتار يدر شكل ها يادگيرياز مطالب و موضوعات  يعيوس يفط يرنده(كه در برگ يآموزش يمحتوا
  .يرندقرار گ يت) مورد بررساس

  يكتاب درس يمحتوا يلتحل يروش ها -1-2
  باشد.يقابل استفاده م 22يفيك يقاتهم در تحق و 21يكم يقاتمحتوا هم در تحق يلتحل
   يكتاب درس يمحتوا يلتحل يكم يهاروش  •

ــته از روش اين ــترك تما يژگيدارد كه و يدتاك يو فنون يكردهااز رو ياها بر مجموعهدس ــازيو كم يابيها ارزآن يممش ابعاد  يس
س يمختلف محتوا ستفاده از فراوان يدو تاك يدر شاخص يبر ا ضايدهپد يعدد يهاو  مورد  ياز ابعاد و مالك ها يكهر يها و مكان و ف

ها و يژگيو يهدربار يادياطالعات ز ي،كم يهاپردازد. روشيمحتوا م يو بررس يلبه تحل ياضير محاسباتنظر محقق است كه با انجام 
ها و به شمارش واژه يشترب1940 يدسته از روش ها در اواسط دهه  يندهد. ا يمحقق قرار م ياردر اخت يمتون درس يمشخصات ظاهر

  ].11معروف است [ 23"ناييفرمول خوا"داشته و به  يدتاك هالغات و عبارت يفراوان
  يكتاب درس يمحتوا يلتحل يفيك يهاروش  •

و » ناآشــكار«باشــد كه اغلب بخش يم يزن يفيو ابعاد ك يممتضــمن مفاه ي،كم يو جنبه ها يبر ابعاد ظاهر عالوه يدرســ كتاب
»  آشكار« ر از بخشتر و مؤثرتمهم ياربخش از كتاب بس يننظران، ااز صاحب يدهد. به اعتقاد برخيم يلرا تشك يآموزش يپنهان محتوا

تالش دارند  يدرس يهاگران كتابيلقان و تحلق. در واقع محيدنمايمحتوا را عرضه م يلاز تحل تعبير ينترآن است و مناسب يو ظاهر
ـــ يفي،ك يهاروش يريگبا بكار  يتاًدپندارها و نهاها، خوينشها، بارزش ي،را بر چارچوب ادراك ياثرات كوتاه و بلند مدت متون آموزش
سا يرانفراگ ينيبجهان شنا پنهان  يشف الگوهاكنوع مطالعات به دنبال  ينا ينقرار دهند. همچن يلو تحل وتجزيه ييو آموزگاران مورد 

  .]11است. [ يكتاب درس يطراح يمحتوا با اصول و مبان يتطابق و سازگار يزانشناخت م ينكتاب و همچن يدر بطن محتوا
  :يفيك يمحتوا يلتحل ينمونه از روش ها چند

    24لفورديگ يتبر اساس شاخص خالق يكتاب درس يمحتوا يلتحل -
    25يسونتفكر نقاد گر يبراساس الگو يكتاب درس يلتحل -
   26بلوم يسه گانه اهداف آموزش يهايطهح يبرمبنا يكتاب درس يمحتوا يلتحل -
  ].11[ 27يروم يليامو يدرس يلروش تحل -
  
  
  

                                                            
2 1 Quantitative Methods 
2 2 Qualitative Methods 
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  اهداف پژوهش -2
 يليامو دگاهياز د يرفعالفعال و غ يهاتوجه به مقوله يزان) از نظر ميميهشـــتم (بخش شـــ يهپا يعلوم تجرب يمحتوا تحليل  •

  يروم
  . يرندمورد توجه قرار گ يدكه با يو موارد ينقاط قوت و ضعف كتاب درس يينتب  •
  
  سواالت پژوهش -3
  ست؟نوشته شده ا يفعال يوهبه ش يروم يليامو يك) بر اساس تكنيميهشتم (بخش ش يعلوم تجرب يمتن كتاب درس ياآ  )1
  ي كند؟م يررا درگ يرفراگ ي،روم يليامو يك) بر اساس تكنيميهشتم (بخش ش يعلوم تجرب يكتاب درس و اشكال يرتصاو ياآ  )2
  محور است؟يتفعال ي،روم يليامو يك) بر اساس تكنيميهشتم (بخش ش يعلوم تجرب يكتاب درس ياآ  )3
  
  يقروش تحق-4

ضر، از روش تحل ساس تكن يلدر پژوهش حا ستفاد يروم يليامو يكمحتوا بر ا صاحبا ست. ويليام رومي يكي از  شده ا نظران ه 
معتقد اســت كه  »يروم]. «12[ ارائه كرد 1986در ســال   28»تكنيك هاي پژوهشــي در آموزش علوم«تعليم و تربيت كتاب خود را بنام 

 ياچه محتوا به گونه. چنانيندمطرح نما ياكتشاف ييوهموضوعات را به ش يدعلوم) با يرنظ يدر دروس يژه(به و يدرس يهاكتاب يمحتوا
او  يتآورد، فعاليرا كه به دست م يجيبه وجود آورد تا او خود به دنبال پاسخ سواالتش باشد، نتا يركشف را در فراگ يهارائه شود كه روح

و اطالعات،  با ارائه دانش كه صــرفاً يينامد. در مقابل محتوايم» فعال«را  تواييمح ينچن يكند. ويم يتتقو يشــترب يادگيري يرا برا
  ].4[ كنديم يمعرف» فعال يرغ يمحتوا«سازد، يرا مطرح م يو اصول كل يجو سپس نتا يرا معرف يمو مفاه يقحقا

ش يبرا يروم ويليام شده را  يابيارز صفحات انتخاب  صفح 10متن، حداقل  شده در هر  شمارش   25ه را صفحه و تعداد جمالت 
ست؛ همچن يينجمله تع صاو ابييارزش يبرا ينكرده ا صو 10حداقل  ير،ت  يهايتفعال يزانشاخص م ييناز كل كتاب و به منظور تع يرت
  ].13داده است [ يشنهادپ اصفحه از كل كتاب ر 10حداقل  يزكتاب ن

صل ينا يآمار جامعه ش 3تا 1 يهاپژوهش، ف سال  يهپا ي) كتاب علوم تجربيمي(بخش  شتم  شد. واحد ت يم 1396ه در  يلحلبا
 يرتصاو يبترت به يلواحد تحل يز،محور بودن كتاب نيتو فعال يرتصاو يل، متن و واحد ثبت، جمله است. در بخش تحلمتن يلبخش تحل

  باشد. يكتاب م يهايتو فعال
صفحات و تمام يلتحل در صفحه مورد بررس يمتن، كل  توجه به  با ينشد. همچن يقرار گرفته و كدگذار يجمالت موجود در هر 

و مقوله  يلحلتبخش مورد  يندر ا يزها نيتمتن فعال يمحتوا ي،كتاب و محدود بودن تعداد جمالت در متن اصل يرمحويتفعال يطراح
ه فصــل مورد ســهر  يهايتو فعال يركل تصــاو ي،وســعت كم جامعه آمار يلبه دل يزها نيتو فعال يرتصــاو يلقرار گرفت. در تحل يبند

  قرار گرفته است. يشمارش و بررس
  :صورت گرفت يرز يهاو طبق الگوها و فرمول يروم يليامو يكاطالعات بر اساس تكن يلو تحل يهتجزو  كدگذاري

                                                            
2 8 Inquiry techniques for teaching since 
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  متن درس  يبندو مقوله يكدگذار -4-1
  شدند: يبندو طبقه يبررس يرمقوله طبق اصول ز 10در  يمتن، جمالت كتاب درس يگذاركد در
aساده مفرو ست از بيان  سيله فرد ديگري غير از دانش آموز انجام ) بيان حقيقت: بيان حقيقت عبارت شاهداتي كه بو ضات و يا م

  پذيرفته است. 
b شده توسط نويسندگان كتاب ) بيان نتايج يا اصول كلي (تعميم ها): منظور از بيان نتايج يا اصول كلي عبارتست از نظرات ارائه 

  درباره ارتباط بين مفروضات و موضوعات مختلف.
 cشود.اي است كه براي توصيف و تشريح يك واژه يا اصطالح آورده ميت يا جمله) تعاريف: منظور جمال  
dها بالفاصله بوسيله مولف داده شده است. ) سواالتي كه در متن مطرح شده و جواب آن  
eها مفروضات داده شده را تجزيه و تحليل نمايد.) سواالتي كه ايجاب مي كند دانش آموز براي پاسخ به آن  
fنش آموز خواسته شده كه نتايجي را كه خود او بدست آورده بيان نمايد. ) از دا  
g از دانش آموز خواسته شده كه آزمايشي را انجام داده و نتايج حاصل از آن را تحليل نمايد و يا اينكه مسائل عنوان شده را حل (

  كند. 
hبالفاصله بوسيله نويسنده كتاب در متن نيامده است.ها ) سواالتي كه به منظور جلب توجه دانش آموز ارائه شده و جواب آن  
i شده است كه تصاوير يا مراحل انجام يك آزمايش را مورد مالحظه قرار دهد و بطور كلي جمالتي كه در ) از دانش آموز خواسته 

  گيرد. هيچكدام از مقوله هاي فوق نگنجد در اين مقوله جاي مي
j .سوالت مربوط به معاني بيان (  

ها دانش آموز به معني آيند كه در آنجزو مقوله هاي غير فعال به حساب مي dو  cو  bو  aگانه فوق، مقوله هاي وله هاي دهاز مق
شغول فعاليت شد و كتابهاي علمي نميواقعي م ساب مهاي غيرهايي كه روي اين مقوله ها تاكيد نمايند، كتاببا شي به ح . يندآيپژوه

هاي  له  له hو  gو  fو  eمقو مداد ميجزو مقو عال قل ئه مي دهند. در اهاي ف عال را ارا يادگيري ف ند و  له ينگرد با مقو ها دانش آموز 
هاي خنثي هســتند كه نقش مهمي از مقوله jو  iهاي علمي و بطور كلي با يادگيري و آموزش درگير اســت. دو مقوله آخر يعني فعاليت

  نظر شده است.ها صرفآن يپژوهش، از بررس يندر ارزيابي كتاب ندارند. بنابراين در ا
هاي فعال را بر مجموع توان مجموع مقولهبه منظور محاسبه ضريب درگيري دانش آموز با متن و سنجش سطح فعاليت فراگير مي

  فعال تقسيم نمود:هاي غيرمقوله

		شاخص	درگيري	در	فعاليت	محوري
	تعداد	فعاليت	هاي	موجود	

تعداد	كل	صفحات
 

  تصاوير  يكدگذار -4-2
  : يماهاي زير جاي دادهقسمت هر كدام از تصاوير را تحليل نموده و در يكي از مقوله ينا در
a .تصويري كه از آن فقط براي تشريح موضوع خاصي استفاده شده است (  
bانجام دهد.  خواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده فعاليت يا آزمايشي را) تصويري كه از دانش آموز مي  
cآوري وسايل يك آزمايش آمده است. ) تصويري كه براي تشريح شيوه جمع  
dهاي فوق نگنجد. كدام از مقوله) تصويري كه در هيچ  
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ستند. براي مقوله dو  cشود و مقوله هاي مقوله فعال قلمداد مي b فعال و، غيرa هاي چهارگانه فوق، مقولهمقوله از هاي خنثي ه
  شود. مي يمفعال تقسغير يهافعال بر مقوله يهايب درگيري، در اينجا نيز مجموع مقولهمحاسبه ضر

  محور بودن كتابيتفعال يريشاخص درگ -4-3
شاخص درگ براي شمارش و بر تعداد كل  يهايتمحور بودن كتاب، تعداد فعاليتدر فعال يريمحاسبه  سه بخش را  موجود در كل 

  .يماكرده يمصفحات تقس

		شاخص	درگيري	در	فعاليت	محوري
	تعداد	فعاليت	هاي	موجود	

تعداد	كل	صفحات
 

  ]14تفسير نتايج در روش تحليل محتواي ويليام رومي [ -4-4
ضريب درگيري (شاخص درگيري) دانش آموز با محتوا عددي است كه نشان دهنده ميزان فعال بودن محتوا است. دامنه اين عدد 

نهايت باشد، اما به نظر ويليام رومي زماني يك كتاب درسي فعال است كه ضريب درگيري آن بين تا بي بدست آمده ممكن است از صفر
  باشد. 5/1تا  4/0

ــريب درگيري كمتر از   پردازد و دانش آموز را به حفظ اطالعات گر اين اســت كه كتاب فقط به ارائه مطالب علمي ميبيان 4/0ض
گونه نقش فعالي آيد كه در آن دانش آموز هيچحساب ميپژوهشي بههاي غيرابي در زمره كتابدهد. چنين كتيعلمي ارائه شده سوق م

سته مي اودر امر يادگيري ندارد و به  ستم بانكي نگري سي شه در پي حفظ و نگهداري و بايگاني و به ذهن او به عنوان يك  شود كه همي
خواهد تصوير از دانش آموز مي يايانگر آن است كه كتاب در مورد هر جمله نما 5/1مطالب است. از طرف ديگر ضريب درگيري بزرگتر از 

هايي مفروضات و اطالعات علمي كافي را در اختيار فراگيران قرار تا به نوعي تجزيه و تحليل انجام دهد و به فعاليت بپردازد. چنين كتاب
ـــورت غير را انجام دهند. از نظر ويليام رومي اين كتاب اي، فعاليتيخواهند تا به گونهد و فقط از دانش آموزان ميندهنمي ها نيز به ص

شود. بنابراين به عقيده ويليام طلبد در حالي كه به اطالعات كافي و شرايط فراگير توجه نميميرا . زيرا فعاليت زيادي ندافعال ارائه شده
تر از و كوچك 4/0تر از نش آموز با محتواي آن كتاب بزرگرومي كتابي مناسب و به صورت فعال ارائه شده است كه شاخص درگيري دا

صورت فعال ارائه مي 5/1 شد. به عبارت ديگر هر كتاب كه به  مطالب و موضوعات علمي را ارائه  %70و حداكثر  %30شود بايد حداقل با
  فعال خواهد بود.صورت محتواي كتاب غيردهد، در غير اين

 پژوهش يها يافته -5

 نوشته شده است؟ يفعال يوهبه ش يروم يليامو يك) بر اساس تكنيميهشتم (بخش ش يعلوم تجرب يكتاب درسمتن  ياآ  )1

مورد است. بر  126 يرفعالغ يهامورد و تعداد مقوله 91فعال در متن كتاب  يها، تعداد مقوله1جدول شماره  يهايافتهاساس  بر
نشان  يبضر ين. بدست آمد كه ا/72متن برابر  يريدرگ يب، ضر يرفعالفعال بر غ يهاتعداد مقوله يمبا تقس يروم يلياماساس فرمول و

شيم ش يميدهد متن جمالت كتاب علوم هشتم در بخش  سوق  يادگيريشده است و دانش آموز را درجهت  يفعال طراح يوهبه  فعال 
 دهد.يم

 ي كند؟م يررا درگ يرفراگ ي،روم يليامو يككن) بر اساس تيميهشتم (بخش ش يعلوم تجرب يو اشكال كتاب درس يرتصاو ياآ  )2

شماره  يهايافتهاساس  بر صفحات مورد بررس ير، تعداد تصاو2جدول  مورد  15 يزن يرفعالغ يرمورد و تعداد تصاو 15 ي،فعال در 
برابر با  ي،روم يليامفرمول وبر اساس  يردانش آموز با تصاو يريدرگ يبضر يرفعال،فعال و غ يرباشد. با توجه به برابر بودن تعداد تصاو يم
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صاو يجهتوان نتيقرار دارد، م 5/1و  4/0كه عدد بدست آمده در محدوده  يي. از آنجايدآيبدست م 1 ش يرگرفت كه ت كتاب  يميبخش 
 شده است. يمفعال تنظ يوهعلوم هشتم به ش

 محور است؟يتلفعا ي،روم يليامو يك) بر اساس تكنيميهشتم (بخش ش يعلوم تجرب يكتاب درس ياآ  )3

ــر يينتع براي ــفحات جامعه آماريتمحور بودن كتاب، تعداد انواع فعال يتفعال يبض ــ يها در ص ــفحات تقس  يمرا بر تعداد كل ص
بدست  42/1و  36/1 يبدوم و سوم به ترت يفصل ها يو برا 5/1فصل اول،  يبرا يبضر ين، ا3موجود در جدول يهايافته. طبق يمكرد

كه از  يدآيبدست م 37/1باشد، يم يتعدد فعال 35صفحه و  27كه شامل  يميبخش ش يبرا ريمحويتفعال يبر. در مجموع ضيدآ يم
  .شده است يمحور طراحيتبخش فوق العاده فعال يناست كه ا ينگر انشان يروم يليامنظر و

  
  رومي ويليام الگوي اساس بر كتاب متن : تحليل1جدول
  كد              

 فصل
a  b  c d e  f  g h 

  3  6  6  14  0  6  9  26  )8تا  1فصل اول (صفحه 
  11  14  4  9  0  4  16  28 )20تا  9فصل دوم (صفحه 
تا  21فصل سوم (صفحه 

27(  24  9  4  0  16  4  3  1  

  15  23  14  39  0  14  34  78 )27 تا 1 صفحه(تعداد كل 
  
  

  
 

  
  جربي هشتم (بخش شيمي)كتاب علوم ت متن در غيرفعال و فعال هايمجموع مقوله : فراواني1نمودار

  
  رومي ويليام الگوي اساس بر كتاب تحليل تصاوير و اشكال :2جدول

 كد                   
 a b c d  فصل

  1  3 5 6 )8تا1فصل اول (صفحه
  1  2 5 4 )20تا9فصل دوم (صفحه
  2  0 5 5 )27تا21فصل سوم (صفحه

2
9 3
8

2
4

9
1

4
1 4
8

3
7

1
2
6

ول ا فصل  م و د فصل  م سو فصل  كل د  ا د ع ت

مقوله هاي فعال مقوله هاي غيرفعال

 ضريب درگيري دانش آموز با متن
 مجموع مقوله هاي فعال

 مجموع مقوله هاي غيرفعال a+b+c+d 
e+f+g+h 

72/.91 
126 
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  4  5 15 15 )27تا1صفحه(تعداد كل 
  
  

  
  

  
  كتاب علوم تجربي هشتم (بخش شيمي) تصاوير و اشكال در فعالغير و فعال هايمجموع مقوله : فراواني2مودارن
  رومي ويليام الگوي اساس بر كتاب هايتحليل فعاليت :3جدول

 نوع فعاليت                  

 فصل شماره

  خود را
 فكر كنيد  فعاليت  بيازماييد

آزمايش 
  كنيد

جمع آوري 
  اطالعات

ت وگو گف
 كنيد

  مجموع

  12  2  1  1  2  4  2  )8تا  1فصل اول (صفحه 
  15  1  1 7 3 3 0 )20تا  9فصل دوم (صفحه 
  10  2  0 0 2 3 3 )27تا  21فصل سوم (صفحه 

  37  5  2 8 7 10 5 )27 تا 1 صفحه(تعداد كل 
  
  
  

  

  
  كتاب علوم تجربي هشتم (بخش شيمي) هايفعاليت :  فراواني3نمودار

  نتيجه -6

5 5 5

1
5

6

4 5

1
5

ول ا فصل  م و د فصل  م سو فصل  كل د  ا د ع ت

مقوله هاي فعال مقوله هاي غيرفعال
1
2 1
5

1
0

3
7

8

1
2

7

2
7

ول ا فصل  م و د فصل  م سو فصل  كل د  ا د ع ت

تعداد فعاليت ها تعداد صفحه

شاخص درگيري با تصوير و اشكال   
 مجموع مقوله هاي فعال

 مجموع مقوله هاي غيرفعال
b

a 
1 15 

15 

ر در فعاليت محوريشاخص درگي  
 تعداد فعاليت هاي موجود

 تعداد كل صفحات
37 
27 

37/1  
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نقاط قوت و ضــعف  يافتن) و 3تا  1 يهاهشــتم (فصــل يهپا يكتاب علوم تجرب يميبخش شــ يمحتوا يلپژوهش، تحل ينا هدف
شنهادپ يآن، برا ياحتمال صالح و تغ ي سب با اهداف تع ياحتمال ييربه ا صول علم يينمحتوا، متنا ست. محتواي برنامه  يشده و ا بوده ا

ــي با ــوبه گونه يددرس ــاف، پژوهش و عملكرد  يريادگيري درگ يندد كه دانش آموزان را در فرآاي طراحي و ارائه ش ــازد و زمينه اكتش س
 ها را فراهم سازد.فعاالنه آن

شماره   ضر1با توجه به جدول  ش/72متن  يبرا يريدرگ يب،  ساس  ست آمد كه بر ا س يوه. بد  ي،روم يليامدر روش و يجنتا يرتف
شان م شتم در بخش ين ش يميشدهد متن كتاب علوم ه ست شده يفعال طراح يوهبه   يردرگ فرآيند يادگيريو دانش آموزان را در  ا

ضريم شد، ميكنزد 5/1باالتر و به  يريدرگ يبكند. هر چه  شتردانش آموز با كتاب، ب يريدرگ يزانتر با تر مورد نظر، فعال يو محتوا ي
ست. با توجه به ماه صل يزكتاب ن يهايتفعال يكه محتواينا با در نظر گرفتن ينو همچن يدرس علوم تجرب يتا مورد  يبه عنوان متن ا

، مشـخص 1 جدول يتامل و بحث دارد. با بررسـ يو جا يسـت.)  چندان باال ن/72بدسـت آمده ( يريدرگ يباند، ضـرقرار گرفته يلتحل
 يبمقوله در كاهش ضر يند و سهم اباشي(بيان حقيقت) م aبخش، مربوط به مقوله  ينموجود در ا يرفعالمقوله غ يشترينشود كه بيم

و  قايقح يانب يبرا يماستفاده از روش مستق يبه جادر برخي موارد و موضوعات شود يم يشنهادپ يناست. بنابر يهاز بق تريشب يريدرگ
)، 3جدول شماره يهاهيافتمحور بودن كتاب (طبق يتفعال ييدبا توجه به تا ياستفاده شود. از طرف ي،فعال و اكتشاف يهااز روش يم،مفاه

مطرح  يو اطالعات علم يقتواند به كثرت حقاينسبت به حد انتظار، م يريدرگ يباستنباط كرد كه علت كمتر بودن ضر ينتوان چنيم
 يادگنجانده شـده نسـبت به تعداد صـفحات آن ز يمو مفاه يقحجم حقا يمحور ول يتن بخش مربوط باشـد. اگر كتاب، فعاليشـده در ا
نكته مهم را سرلوحه كار خود قرار  ينا يدبا يو مولفان كتاب درس يزانربرنامه ينكند. بنابريم يدابا متن، كاهش پ يريدرگ يبباشد، ضر

 .كنديم يريدانش آموزان جلوگ يقعم يادگيرياز  زشيآمو يمحتوا يدهند كه حجم باال

 يليامدر روش و يجنتا يرو بر اساس تفس بدست آمد 1ابر بر ير،دانش آموز با تصاو يريدرگ يب، ضر2جدول شماره  يهايافته طبق
 باشد.يكتاب م يرفعال بودن تصاو يانگرعدد نما ينا ي،روم

سان يطور كل به صو هايادگيرندهها و به طور خاص ان شتريب يلتما يربه عكس و ت سبتاً ذات يلتما يندارند و ا ي ست.  يو درون ين ا
صو كيارزش ": يدگو يم ينيضرب المثل چ يك ست يرت صاو يريگبهره يادگيري يند. در فرآ"برابر ده هزار واژه ا  يكضمن تحر ير،از ت

 شود. يم يادگيري يعدانش آموز و تسر يشترب ييزهموجب بروز انگ يندها،ها و فرآ ديدهكردن پ ينيو ع يناييحس ب

رت ديگر متن درسي يك كتاب از طريق نماي آيد. به عباظاهر و محتواي آن به وجود مي ينب يونديك كتاب درسي از پ شخصيت
كتاب، ابتدا آن را  با مواجهه يندانش آموزان در اول يتوان گفت كه تماميكند. به جرات مبصـــري آن با دانش آموزان ارتباط برقرار مي

توجه به موضوع و متن  يراب يشتريب يزهانگ يجادا ي،مناسب و همسو با متن اصل يركنند. حضور تصاويم دآن را رص يرورق زده و تصاو
 شود.  يم يادگيري يتتثبتسريع و و موجب  نمايديمورد نظر م

اما در  .تر به دانش آموز انتقال دادتر و آســانيعتوان مطلب مورد نظر را ســريها، مدر كتاب يرتصــاو يدنبا گنجان ييدوره ابتدا در
صاوا يدرس يهارود مولفان كتابيباالتر، انتظار م يهادوره صل يصرفاً برا يرز ت ستفاده نكنند و هدف ا نمودن  يردرگ يانتقال اطالعات ا

 باشد.  يرانمهارت حل مساله و قدرت تفكر فراگ يتو تقو يادگيري ينددانش آموزان در فرآ

صاو يرقابلغ يتتوجه به اهم با س يتفعال و با قبول محدود يرانكار ت صفحات كتاب در شنهادپ ي،تعداد  اهش تعداد شود با كيم ي
صاو صو يهنر يها يتاز خالق يريگبا بهره ينو همچن يرفعالو غ يخنث يرت صاو يزيآمرنگ يرگران،ت  يششاهد افزا ي،كارتون يرو ارائه ت
 .يمدر كتاب علوم باش "برابر ده هزار واژه يرتصو يك"جمله  يو تحقق واقعدر تصاوير  يريدرگ يبضر

ـــد. ايم يرتصـــاوبرخي از پايين بودن كيفيت چاپ ، يرتصـــاو يلقابل ذكر در تحل يگرد نكته رفتن  ينموضـــوع باعث از ب ينباش
شفاف و زيباي انواع برنامهجذابيت صاوير  شده و در ذهن دانش آموزان امروز كه با ت صاوير  صري ت هاي رايانه و تبلت انس هاي رنگي و ب
 .يدگر نمارا به شايستگي جلوه يرگرانمات طراحان و تصوتواند زحكيفيت چاپ، مي افزايشكند. اند، رويايي ايجاد نميگرفته
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صاو ي موجودهايتبا توجه به محدود يتنها در شده در مبحث ت به نقش تمام حواس  يتبا عنا ينكتاب و همچن يرو موانع مطرح 
 يميشنان يلم،پوستر، فصاوير، تمكمل ( يآموزش يهاحتماً از رسانه يستدر ينددر فرآ يعلوم تجرب يرانشود دب يم يشنهادپ يادگيري،در 

 .يندو...) استفاده نما

 يبمختلف وجود دارد و ضــر ينبا عناو يتفعال 37تعداد  ي،صــفحه مورد بررســ 27نشــان داد كه در  3جدول شــماره  يهايافته
سيم 37/1محور بودن،  يتكتاب از نظر فعال يريدرگ ساس تف شد. بر ا گرفت كه بخش  يجهنتتوان يم ي،روم يليامدر روش و يجنتا يربا
 خوب عمل كرده است. ياربودن، بس محور يتفعال ينهكتاب هشتم، در زم يميش

دانش آموزان جذاب كرده  يرا برا اين بخشكه  يو عامل مهممحتواي بخش شيمي هشتم توان گفت كه نقطه قوت يبه جرات م 
ـــت، فعال ـــديدانش آموز محور آن م يها يشالخصـــوص آزما يها و عليتاس ها و يتفعال  يندر تدو يت. دو نكته مهم و پراهمباش

 قابل مشاهده است؛ ملموس و بخش ينا يهايشآزما

 يلابزار و وسا يابه اتاق خاص و  يازها ندانش آموزان بوده و انجام آن يهاييو توانا يقها متناسب با عاليشآزما يطراح كه،ينا اول
ستفاده از مواد يشگاهيخاص آزما شنديقابل اجرا م يكالس يصندل يرو ياساده، در خانه و  ياربس يلو وسا ندارد و با ا نكته دوم و  و با

شده در ع يهايشآزما كه،ينتر امهم سترده يريپذيمو تعم يبارعلم ي،سادگ ينارائه  ها، يشآزما يندارند. دانش آموزان با انجام ا ياگ
ساختارهايم ساخته يكوچك يهاا را در قالب طرحهيدهذهني و انتزاعي پد يچيدهپ يتوانند  شان  شاهده و لمس كنند و كه خود اند، م
ها نســبت به شــود كه نگرش آنيامر باعث م ينا .به دنياي واقعي و محيط اطراف زندگي پيوند دهند يطور كاربردعلمي را به اهيممف

شان م يچيدهپ يليكه قبالً خ ياطراف يهايدهابزارها و پد صور سبت به محكردند، عوض يت شان ن شترب يزندگ يطشود و ادراك شود.  ي
 يمســوختن ســ يموترش،با ل ياد يها (مانند روشــن كردن ال ايشآزما يوضــوح در كالس درس مشــاهده شــده اســت كه انجام برخبه

را  اييدهآموز پد دانش . وقتيآور اســتيرتو ح يزاكثر دانش آموزان شــگفت انگ يبرا هانآ يجهنتمشــاهده و...) و  يبا باتر ييظرفشــو
ششود، يآغاز م يكاوشگر يندفرآ دارد،يموا يرترا به ح يكه و بينديم ساس  دهديانجام م يكند و مشاهداتيم يكاررا دست ياا و برا

ستدالل مي ش يدانش آموز. كندمشاهدات خود تفكر و ا به خود  يذهن يمموقع عمل در مفاه تواندينكرده باشد نم يكاررا دست ياكه ا
و قدرت حل  يفكر يهامحور، مهارت يتكتاب به صــورت فعال يبا طراح ين]. بنابر15[ يردگ ها بهرهدخل و تصــرف كند و از آن يخوب

سأله دانش آموزان تقو شيم يتم شبختانه مولفان بخش  شتم به  يميشود. خو ضوعكتاب ه شته يتوجه كاف اين مو ستادا  ياند. در را
فراهم سازند كه دانش آموزان به طور فعال و  يبستر يمخواهشمند يو مدرسان علوم تجرب يران، از دبزمينهدر اين  تحقق اهداف مولفان

و اعتماد به نفس در دانش  يخودباور يشانجام دهند و با افزا يگروه يا يها را به صـــورت فرديشها و آزمايتفعال يتمام يقو يزهبا انگ
  .ايجاد و تقويت كنندها ر آنهاي خالقيت و نوآوري را دآموزان، زمينه

  
  

  مراجع
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 داريبه منظور توسعه پا ستيز طينقش آموزش و پرورش در باره آموزش مح يبررس
 در جامعه

نوجه ده سادات يكرامت هيمرض  

mk.sadat@gmail.com 
پرديس شهيد چمران-تهران انيفرهنگ دانشگاه  

 يسازمانها گريست كه نقش آموزش و پرورش و دا ستيز طيحفاظت مح يبرا وهيش نيتر ياصول ست،يز طيمح آموزش
 ياست كه جنبه ها يا دهيچيموضوع پرارزش و پ كي ستيز طيهستند. آموزش مح برخوردار يخاص تياز اهم يدولت

منابع  ،يطوالن خچهيتار يدارا ستيز طيمح زش. آمورديگيرا در بر م يباشناختيو ز يمعنو ،ياجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد
 آن در گروه يها وهيباشند. هرچند دانش و شيم يبه اشكال مختلف ياست و بسته به كشور هر جامعه  يو اهداف متعدد

دانش  ستيبايباشند. عالوه بر ارائه دانش، ميمشترك م عتيدر طب يزندگ يها وهيدر باره ش يمتنوع هستند ول يبوم يها
  .شوند تينوآورانه ترب يموضوعات و ارائه راه حل ها ليتحلو  هيو فعال، شهروند متعهد، تجز يانتقاد در جهت تفكر انآموز

الزم است. لذا به  يستيافراد بزرگسال در جهت حفظ منابع ز يدانش آموزان بلكه برا ينه تنها برا ستيز طيمح آموزش
 نيند. در ابه عمل آورند كه در جهت آموزش تمام مردم باش ييها يزيبرنامه ر ديبا گريآموزش و پرورش موسسات د از ريغ
از   يريبه طور چشمگ داريتوسعه پا ستميمنظور در قرن ب ني. بدندكيبه آنها م يانيكمك شا يشناس ستيآموزش ز ثيح

 يها يچالش ها و نگران ست،يز طيشده است آموزش مح يمقاله سع نيشود.  در ايمتاثر م يشناخت ستيموسسات علوم ز
 ينمونه ها تايهاو ن رديقرارگ يمورد بررس رانيكشور از جمله ا جامعه در چند مربوط به آن در دانش آموزان و افراد بزرگ

  .در مدارس ارائه گردد ستيز طيآموزش مح يبرا يآموزش

  يآموزش ينمونه ها دار،يدانش آموزان و بزرگساالن، ، توسعه پا ست،يز طي: آموزش محيديكل كلمات
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 مقدمه -1

 يو اجزاء زندگ ياساس يها نديفرآزيادي در باره درك  يها شرفتيپانسان  زيراده است ش دهينام يشناس ستيبه عنوان قرن ز21 قرن
 داريمشكالت پاهنوز صورت گرفته است،  يشناس ستيبر ز يمبتن زيانگ جانيه ياست. درهمان زمان كه اكتشافات و برنامه هاكرده 
 چالشبه  ييپاسخگو يبرا يعال نهيزم يشناس ستي. زستجمعيت هاي انساني را به خود اختصاص داده ا 4/1و فقر در حدود يگرسنگ

  .(Teng, 2007b)كنديرا فراهم م واناتيو خوراك ح بريسوخت، ف يبرا شتريب يهاازين ،ييغذا تيامن نهيدر زم يي است كهها

 ،يوتكنولوژيدر ب عيرس يها شرفتيبه علت پجديد  يستيعلوم ز نهيدر زم يستيز يشركت هاتشكيل به  ياديعالقه ز اي، آس1990سال  در
 از جملهداشت. چند كشور  ودوج يتيبزرگ چند مل يدر شركت ها هاي رقابتي تيموفق حتيداشت.  يپزشك ستيز يداروها و كاربردها

 ,Pearson)تشده اس يپزشك يها باعث رشد بخش كنند كه يارددالريليبزرگ چند م يها يگذار هيسرما ستتوانسته ا، سنگاپور

، برنامه  يخود آغازكرد. مالز ييغذا يازهايبه ن يدگيرس يبرا را ييبرنامه خود كفا ،يدرخواست خانواده سلطنت قيطر از تايلند.   (2004
 يآن در سطح زندگ يكل شيو افزا نيچ يصنعت دور كند. رشد اقتصاد افول تيرا از وضع يداد تا كشاورز رييخود را تغ يتوسعه مل

  . دو سوخت ش بري، ف ييمواد غذا ياصل يها هيپاطبيعي، منابع  نيقه به تامعال شيباعث افزا زيكشور ن نيمردم ا

، نرخ يمل يسطح باال قياز طر هيسرما ي، دسترسيدر مورد رونق اقتصاد ايدر منطقه آس قيعم ينينفت، خوش ب متيق رياخ شيافزا
 ايرو به رشد در آس يازهايارزش و رفع ن جاديا يبرا يستيرنساسن در موسسات علوم ز جادياست كه باعث ا ديگريپس انداز، عوامل 

 (Teng, 2007a).گشت

مناطق جهان  يدرتمام يمطرح شد كه موجب تحوالت اجتماع يمسئله جهان كيبه عنوان  ييغذا تيامن مجددا ظهور 2008 درسال
 متيق ريچشمگ شي، افزاييغذا مشكالتمقاالت درباره  ياديتعداد ز يو مردم يعلم يرسانه ها  (Escaler. etal, 2010). ديگرد

 (Teng, 2012). نوشته اندفقرا را  يغذا برا يباال يها نهيو گندم و اثرات هشدار دهنده هز جمحصوالت ذرت، برن

هزاران سال  يرا برا يشناس ستيز يدانش ها يباشند. جامعه بشرينم ديجد يانسان يازهايخدمت به ن يبرا يكيولوژياز دانش ب استفاده
، كاربرد يشناس ستيز ديمدرن و دانش جد يها يمتصل كرده است ، اما ظهور فن آور بريو ف يدني، خوراك ، نوش ييمواد غذا ديبه تول

 يكيولوژيب هيمورد نظر، پا يگونه ها يشده و با پرورش انتخاب ياهل واناتيو ح اهانيما گ هيداده است . اجداد اول ترشرا گس يشناس ستيز
 اهانياز گ ي. در واقع تعدادباشندمي آنها ياصل نيمتفاوت از والد ارياز آنها بس ياريدهند كه بسيم ليزه را تشكامرو واناتيو ح اهانيگ

 ستيكه شامل كاربرد زداراي فعاليتي است  يستيموسسه علوم ز كي. پرورش يافته اند ياز وحش ايو  اند افتهيامروزه بهبود  يزراع
هستند  ييشامل شركت ها يستيعلوم ز يصاحب آن است . موسسه ها يبرا يارزش اقتصاد جاديو ا يزندگ يها نديو درك فرآ يشناس

 ي، سوخت ها يوپالستي، بيستي، كود زييزدا ستياز كشت بافت ، ز استفادهباال با  تيفي، مواد با كيطيمح ستيكه شامل مواد خام ز
  . است يستيز يو دانه ها كيولوژي، بيستيز

   يو پداگوژ ي:آندراگوژ داريتوسعه پا يبرا يكيولوژيب يتهاينقش آموزش در درك فعال -2
 زاتيكاهش تما يبرا يقدرت برابر ساز كي نيسازد . ايم رومنديو ن تيراتقو رامردمياست ز مهم داريتوسعه پا يآموزش و پرورش برا

كه امروز با  ييچالش ها نياز بزرگتر يكي) اشاره شد ICSUالملل علوم ( نيب ياست. همانطور كه توسط شورا يو فرهنگ ي، نژاديطبقات
. )Malcoln. Etal, 2002( است داريبه هدف توسعه پا دنيرس يبرا يدر علم و فناور تيظرف جاديا ي، چگونگوجود دارددولت ها 
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كه با هدف  راه حل هايي باشد به دنبالآموزش و پرورش  فقرا و گرسنگان موجب شده است كهو تعداد  ييمواد غذا متيق شيافزا هامروز
. اگر چه،  )Escaler2010( به غذا داشته باشند ياقتصاد يدسترس بتوانندفقرا  صورت گيرد تاو كاهش فقر  شتيمع وردنفراهم آ

 همرا فرا شتياست كه مع يواسطه در قالب اشتغال مشاغل كيندارد و  داريبه اهداف توسعه پا يابيدر دست يگارانت چيآموزش و پرورش ه
سازد يرا قادر م نياست . آموزش، كارآفر يضرور اريمدرن بس يزندگ يكند كه برايم دايپ يدسترس يماد يبه كاالها رو نياكند و از يم

آموزش،  ني. رابطه ب باشد واناتيح مانند رشد و فروش محصوالت و يستيز يالب شركت هاقاغلب در  ييو روستا ريكه درآن جوامع فق
توسط  يطور كله ب يو نوآور يمل يبهره ورو دهد يم شيرا افزا يآموزش رشد اقتصادكه داده شده است  نشان داريو توسعه پا ينيرآفركا

 ليكار تحص يروي. ن مشاهده شده است يو انسجام اجتماع يدموكراس يارزش ها ينقش آموزش در ارتقا ني. همچنيابدميجامعه توسعه 
 يبه بهبود بهره ور و يآموزش به رشد اقتصاد. طوري كه، باعث پيوند دانش است بر ياقتصاد مبتن ياز ستون ها يكيكرده و دانشمندان 

و شكاف  باشندباالتري مي التيتحصداراي كه  ييشود. كشورهامي  يدرآمد و بهبود عملكرد اقتصاد شيكند كه منجر به افزايكمك م
در  شتري) ب زيقدرت و انتخابات تم ميتقس رينظ( كيدموكرات ياسي. موسسات س وجود داردپسران و دختران  التيتحص انيم كمي

 يعيمنابع طب تيريتواند مديمخصوصا آموزش بزرگساالن م ،. آموزششودديده مي يو سطوح آموزش ينرخ سواد باالتر يدارا يكشورها
اين باره آموزش زيست  دردهد.  شيرا افزا ستيز طيو سازگار با مح ديجد يها يفناور رشيو پذ اياز بال يريشگيپ يبرا يمل تيو ظرف

ر چه ، آموزش اگ (Woese, 2004).از پتانسيل بيشتري برخوردار بود طوريكه به قرن زيست شناسي معروف گشت 21شناسي در قرن 
آموزش علوم  بنابراينشود.  در نظر گرفتهتوسعه  يبرا يآموزش علم ژهيو به و يگسترده تر از آموزش علم نهيدرزم ديبا يشناس ستيز
 يضرور يسواد علم. رديبزرگساالن مورد توجه قرار گ تيدر جمعنه تنها در مدارس بلكه  يسواد علم جاديا يبرا دي) بايشناس ستي(ز

موجب شود . آموزش علوم در مدارس شامل آموزش و پرورش است كه  جاديآگاهانه ا يريگ ميتصم يجامعه برا يبرا يا هياست تا پا
 ياز اصالحات برنامه درس ياريبسبر روي تمركز  با توجه به اهميت سواد علمي در اين باره،. گرددميبرانگيختن تحقيقات موثر در جامعه 

حل از راه  يكي بود.مرتبط با آن  ياهداف اقتصاد يدارا كه صورت گرفت (www.moe.gov.sg) علوم سنگاپور يمانند برنامه درس
نظر  ديتجد 2000سال  ليدر اوا يشناس ستيز يبوده است . برنامه درس يوتكنولوژيو ب يستيعلوم ز يكاربرد يبرنامه ها، دولت يها

از صنعت علم  تيحما يبرا ازيها ) مورد ن ستي(دانشمندان و تكنولوژ يتوسعه منابع انسان يبرا ييبه عنوان مبنابر آن تمركز با شد تا 
از  يبه عنوان بخش " DNAمركز" كيتوسعه  يبرا يمال تيآموزش، وزارت آموزش و پرورش حما يالملل نيباشد . در موسسه ب يزندگ

سنگاپور با آموزش  يرا فراهم كرد. در همان زمان مركز علم يدگبردن رشته علوم زن شيپ يبرا ييرويآموزش كادر معلمان ن يتالش برا
 يشناس ستي، زكيلف ژنوممخت يو دست ساز را در مورد جنبه ها يشگاهينما يبه نوبه خود كارگاه ها نيمشغول به كار شد وا يعموم
، آموزش يبه كار برد. از لحاظ مفهوم "ديجد يشناس ستيز" شتريسواد ب يبه سو يآموزش عموم يدر تالش برا يوتكنولوژيو ب يمولكول

 ياز آندراگوژ حيبه درك صح ازيبزرگساالن ن يبرا يكه آموزش علم يدارد، در حال يآموزش يها به مهارت ازيدر سطح مدرسه ن يعلم
كه توسعه  ييگردد جايدر حال توسعه برم يدر كشورها ييروستا ريبه جوامع فق تياست كه وضع يدر موارد البته اين مسئله  باشد.يم
از كاركنان  يوابسته به آنچه بعض قي) به طور دقيشناس ستياست . اهداف آموزش علم (ز يو غن يشهر جوامع از شتريب اريبس داريپا

 (Drori, 2003).اند دهينام "توسعه يعلم برا"مدل 

صنعت و اقتصاد در نظر  با ستيز طيكه مسائل مح ي، وقت داريتوسعه پادر اينجا  ياز توسعه مل يعلم به عنوان بخش ضرور سيدرت
 يتوسعه مل اهدافبه  دنيرس يمدرسه برا يدرس يبرنامه ها"توسعه  يعلم برا"رد. در مدل يگيمقرار  تيحمامورد شود ، يگرفته م

و همكارانش در  نشامي. فباشديم يمحل يتوسعه فناوور اي يساز يمحل تيماهر و ظرف يكار علم يرويشده است كه منجر به ن يراحط
كشور نسبتا  كيدر  يحت (Fensham, 1999) . داردعلم وجود  يعلم مدرسه و فهم عموم نيكه قطع ارتباط ب افتنديدر1999سال 
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 نهيدر زم يآموزش عموم ياز برنامه ها يگسترده ا يطرح ها رغميها نشان داده اندكه عل يسنجنظر  مانند سنگاپور، يرشه شرفتهيپ
 ييكه موادغذا ياست در حالDNA شامل ژن ها و يكياصالح شده ژنت يكردند كه تنها غذا ياز پژوهشگران تصور م ياري، بسيوتكنولوژيب

دست  يآن برا ياز فرصت ها يشيعلوم در حال حاضر به طور افزا درسنگاپور، مدرسه (Teng, 2008b).به اين صورت نيست يمعمول
 يامر به دانش آموزان با مهارتها نياست كه ا دواريام است. يو ارتباط يليتحل كه عمدتا تفكر "21به اصطالح قرن  يها مهارت"آوردن 

 يبرا ينيكارآفر ياشخاص بر دانش مهارتها انيم ، درداريتوسعه پا يتگمنجر شود. همانطور كه قبال ذكر شد وابس ينينوآورانه و كارآفر
 يكه با علم در مدارس آغاز مصورت گيرند  يآموزش يبرنامه ها قيتوانند از طر يمهارتها م نياتنها . باشدتبط مي مر شتيمع نيتام

 ازمنديداده شده است ن حيه توضك يستيز يهااز شركت  يكيدر  تيموفق ي. برادنابي يآموزش بزرگساالن ادامه م ياما به برنامه ها .شود
 وندي، پييدر مناطق روستا ژهه وي. باست يا هيجوامع حاش يبرا يبخش خصوص يدولت و موسسات است و امكانات مال استياز س تيحما

   ت.اس يلمپرورش سواد ع يبرا يزوريكاتال كرديرو كيبالقوه،  ستيز طيو مح ستيز طيبه مح ينيعلوم بال يريادگيدادن 

داروها و به  ،بريف ، سوخت،ييمواد غذا يتعداد مردم و تقاضا برا شيبه شدت به افزا ايآس يكيدموگراف اطالعاتين مي توان گفت: بنابرا
 كيوجود خواهند داشت كه مشخصه آن  اينفر در آس ارديليم 5از  شياحتماال ب 2025است. تا سال  زهيپاك طيمح كي يتقاضا برا جيتدر
از مردم  ياريحال، بس نيكنند. با ايم ينفر زندگ ونيليم10از  شيبا ب ييآنها در شهرها تياكثر هاست ك تيعجم و پر ندهيفزا تيجمع
 يكم 2007با سال  سهيدر مقا يكشاورز يبرا يزراع يها نيرود كه سطح زميخواهند كرد. انتظار م يهنوز در حومه زندگ ايآس ريفق

 يبرا ندهيآ يدر سالها يبزرگ يچالش ها نهاي. همه اابديشود كه كاهش يم ينيب شيپ زين نيريكه منابع آب ش ي، در حالابديكاهش 
 ينيكار آفر يبرا ييبالقوه باال يفرصت ها نيكمتر و تالش كمتر است. اما ا ييايميكمتر، آب كمتر، مواد ش يها نيبا زم شتريب ديتول

هزاره  نيچالش ها در ا نيبرآورده ساختن ا يبرا يادي، و عده زيوژوتكنوليب ژهيوه و ب يشناس ستيكند. علوم زيفراهم م يستيعلوم ز
برآورده ساختن  يبرا يجزء دانش محور يشناس ستينشان داده است كه ز يقبل ياست كه بحث در بخش ها ديدهد. اميم ديجد

 يآموزش يبرنامه ها قياز طر دتوان يتنها م يشناس ستيكند. مشاركت ز يكمك م داريبه توسعه پا نياست و بنابر ا يبشر يازهاين
شدن به رهبر  ليتبد يبرا يبطور منحصر به فرد ايبالغ متمركز شود . منطقه آس تيشده و اجرا شده در مدارس و جمع يزيبرنامه ر

، ينو انسا يكيزيف تيظرف شي. با افزا رديگ يقرار م شيازهايرفع ن يبرا يشناخت ستيعلوم ز ينياز كار آفر يدر بهره بردار يجهان
از كشور ها  ياريدر بس يو توسعه فعل قيكه خط لوله تحق يرساند. در حاليرا به مصرف م يشترينوآورانه ب يبرنامه ها ،شترياكتشافات ب

 يسشنا ستيقرن ز"برجسته در گروه هاياز  يكي2025تا سال احتماال  ايخواهد شد. آس ليتبد يواقع يها نديبه محصوالت و فرآ
   . خواهد بود"

   آن يها چالشه پايدار و توسع -3
 بود نيت سران زمساز نش يكه ناش "21برنامه "الملل مانند  نيتوافق ب .است درحال توسعه يشتركشورهايب اهداف داريپا توسعه

(Sitarz, 1994)به اهداف مربوط  يو اثبات شده ا ميمستق ري، آموزش دختران تاثني. عالوه بر اكرده است دينقش مهم آموزش تاك به
 شنهاديپ داريتوسعه پابراي  ييرهايو تفس فيتعار تعداد زيادي از محققان. اشته استد يطيمح يداريو پا يسالمت كودكان و بارور به

خود برخوردار  يازهايرفع ن يبرا ندهيآ ينسلها يياز توانا نكهيبرسد بدون ا يفعل يازهاياست كه به ن يتوسعه ا دار،ي. توسعه پااند كرده
 يزندگ تيفيبه عنوان بهبود ك را داريدهد كه توسعه پايم حيترج داريتوسعه پا يمللال نيموسسه ب كهيدرحال . (WCED, 1987)شود
 در نظرگيرد.نامحدود  طوره ب عرضه آنها يبرا طيمح تيظرف از فراتر يعيمنابع طب استفاده از شيبدون افزا نيهمه شهروندان زم يبرا

است. در متون  يو اجتماع ستيز طيسودمند، سازگار با مح يصادتوسعه است كه از لحاظ اقت يبه معن دارياستفاده از توسعه پا نجايدر ا
 فيتوص يممكن است برا نياز عناو ي. مجموعه ااست ستيز طيبا مح يو سازگار ياقتصاد تي، رضا يعدالت اجتماعمعناي به  ييايآس
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پناهگاه  به آموزش، يدسترس ،ييغذا تيامن درآمد)، ،شتي(مع يت اقتصادقدر كه شامل مردموجود داشته باشد از جمله،  دارياتوسعه پ
است. در  عتيبرطب ي، به حداقل رساندن اثرات انسان شناسيعيطب يها ستميحفاظت از اكوس كه طيحاست. م يپزشك يو مراقبت ها

   گيرد.بر مي ي را درعدالت اجتماع ،يتيجنس ي، نابرابري، وفادارتيشفاف است و يحكمراناصطالح   نهايت

 افراد فقيركه معموال به عنوان  (Prahalad, 2010) دارد ازين يقله هرم نفردر ارديليم4به منافع  داريتوسعه پا ،فينظر از تعر صرف
بخش موجود در جهان  اردگرسنهيليم02/1از  شتري، ب ثالنند. به عنوان مكيم افتيالر در روز درد2تا1و كمتراز شونديمحسوب م يجهان

 شده استنشان داده  2007-8كه در سال گيرند قرار مي ييمواد غذا متيق شيافزا ريو به شدت تحت تاث هستندهرم  ايينپ

(Escaler,Teng, 2010) .باشد كه  يوجود داشته باشد، ممكن است منطق ستيز طيمح بياز فقر و تخر يناش ييغذا ياگر ناامن
 يكه همه افراد در تمام اوقات دسترس ردگييرادر نظر م ييغذا تيامنU.N ياورزو كشداشته باشد. سازمان غذا وجود  داريتوسعه پا

فعال و سالم  يزندگ يغذا برا ميو تنظ ييغذا يازهايكه به ن داشته باشند يخطر و مغذ ي، بيكاف يبه غذا يو اقتصاد ي، اجتماعيكيزيف
 يها اريمع ليبه دل ييمواد غذا ديخر تي، ظرفيبه طور ضمن و است دارياز اهداف مهم توسعه پا يكي ييغذا تيامن نياند. بنابر ا دهيرس
 يگذار هي(سرما يستيز ياقتصاد التي، تشكييو بزرگساالن دارد. در جوامع روستافرآگيران در مدارس به آموزش  يبستگ يشتيمع
  .دنكن راهمفقر را ف دور ازمردم  يزندگ يبرا شتيتا منظور مع هستند ييباال ليپتانسداراي )  يستيز

   طيمح آموزش -4
 بي، تخريدياس ي، بارانهاييآب و هوا راتييبحران شامل تغ نيشود. ايروز به روز دچار بحران م يا ندهيما به طور فزا رامونيپ طيمح
 يبرا نيزم ييتوانا شود ومي يستيز يهستند كه منجر به كاهش گوناگون يعوامل نهاياست. ا يجنگل ها و آلودگ بياوزون، تخر هيال
و  نيانسان به زم يدرباره وابستگ ياديز ي) . بحث ها1394 ،يپورزندمحمد( كنديم ديانسان را تهد يزندگمختلف اشكال  يداريپا

 اريبس ستيز طيآموزش مح يبرا ي. مطالب جهاناست يفور اريبه توجه بس ازيد كه ننبه مخاطره انداختن آنها وجود دارو  يزندگ طيمح
شده اظهار نظر آموزش محيط زيست در باره زيادي  مطالب 2005-2014 يزماندر واقع در دوره .  (Pedretti, 2015) فراوان هستند

   است.

مثبت  راتييرا به واسطه تغ يستيز طيمح يو جامعه شناس يكيداشتند تا مشكالت اكولوژ يهمكار گريبا همد ستيز طيمح آموزشگران
است كه  ييها كردياست و شامل رو ستيز طيمحبه وابسته بودن  يبرا يميسخ مستقپا ستيز طيمح آموزش. فهرست كنند و ييشناسا

ند كه كميعمل  ييوهايبه ش كهيو منابع آن است . به طور طيمسئوالنه و خردمندانه درباره مح يريگ ميتصم و يزندگ يهمه جنبه ها
است كه نسبت  يشهروندان مناسب جاديا ستيز طيمح موزشآ يياز اهداف نها يكيدهد. ميقرار  تيوتمام ساكنان آن را مورد حما نيزم

رفاه  انيم يها كشمكشهمچنين هدايت گر كنند و  يطياخالق محو  يستيز ياز گوناگون يقدردانو  تيخود احساس مسئول ارهيبه س
   . باشند يطيمح يداريو پا ياقتصاد

از كالس، آموزش مكان محور، آموزش حفاظت  رونيب طير مح، آموزش دستيز طيمناسب  در مح ي، انجام كارهاعتيدرباره طب عهمطال
رسد مدارس يبه نظر م نيد . بنابر انباشيم ستيز طيباره آموزش مح در ديجد مياز مفاه يمختلف يها الثم داريو توسعه پا يعيمنابع طب

   . دنرا فراهم كن نهيزم نيالزم در ا يها آموزش ندواتيم يدر هر مقطع
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     آموزش محيط زيست در مدارس انواع فعاليت هاي -5
  1 تيفعالالف)   

كه معلم  ديكن نمونه اي از يك مكان زيستي بيان. سپس ديشرح ده را ستيز طيدرباره مح ومرتبط به مدرسه  ريغ جالب داديرو كي
بحث  ،يانسخنر كيرا به صورت  ي. مبحث موضوع شودمتذكر مي گريد يحوزه موضوع ايدر علوم  يستيز طيمح اتيخصوص يبرخ
  . سپس در باره سواالت زير بحث و گفتگو كنيد.ديارائه ده ييها پيبه صورت كل اي و يجار يدادهايرو ،يهگرو

دانش آموز تجربه خود را  كيبه عنوان  يد؟كه بر شما گذاشت را شرح ده يريتاث نيآخر  جالب بوده است؟ شما يچرا برا داديرو نيا
 طيبه نظر شما آموزش مح باشد؟مينامناسب  ايالقا كننده و  ايموضوع مرتبط  كي ايآ وده است؟ب موضوع منطقه كي ايآ ؟ديكن ريتفس

   در مدرسه دارد؟ يچه نقش ستيز

   يكياكولوژ 1پاي اثرانگشت محاسبه :2فعاليت ب)   

سان ها از منابع آن است كه ان يشود كه به معنيم انيب Rees وwackernagel  توسط1975در سال  يكياكولوژ يانگشت پا اثر
اثبات  يبرا يقدرتمند وهيش كينند. محاسبات اثر انگشت كيپسماند استفاده م يو برا ي، انرژيماد يغذا، و كاالها هيته يبرا يعيطب

امان را  يتحمل از سبك زندگ تيدهد كه قابلياجازه م است و به ما يطيمح ستميو اكوس نيزم يعيطب ابعبر من يشخص يبياثر تخر
  يم.كن يابيارز

 تيبه سا نكهيا ايدهند و مي خود پاسخ  يسوال درباره سبك زندگ يبه تعداد ديدانش آموزان با تيفعال نيا در
www.islandwood.org   سواالتي كه مورد بحث قرار نندمي ك افتينمره اثر انگشت پا را در ،و با پاسخ به سواالت كردهمراجعه .

  باشند.گيرند شامل موارد ذيل ميمي

و درباره  ديانتخاب كن يگريكشور د ؟مورد ارزيابي قرار گيرداثر انگشت پا توان از طريق ميهستند كه  يدر كشور شما، چه موضوعات 
 كي يريكه شما در به كارگ يياز چالش ها يبرخ؟ با كشور شما متفاوت باشند ستيبايم يكياكولوژ يچطور و چرا اثر انگشت پا نكهيا

 نيدرباره ا ميتعم ك؟ ي رسيدميمطلوب  جهي، چطور به نتتيبعد از انجام فعال د؟يشويكه در باال ذكر شد مواجه ممانند آنچه  تيفعال
  ؟ ديرا شرح ده تيفعال

   از دانش آموزان پرسيد.توان  يم رياز جمله سواالت ز ي، سواالت مختلفهذكر شد تيفعال در

 اتوبوس اي، دوچرخه  نيماش ،يرو ادهيپ ؟ديكن يچطور مسافرت م -1

 خيلي كم، كم، معمولي، زياد ؟ديكنيمسواك زدن استفاده م ايحمام ، دوش  يچه مقدار آب برا -2

  لونيناي، ، مواد سلولزشميساخته شده است؟ كتان، ابر يشما از چه مواد يلباسها -3

 گريد نهيهرگز اي، شوفاژ، ويربخااست ؟  يزمستان به چه صورت خانه شما در تابستان و يدما زانيم ميتنظ -4

   گريد يجا ايپارك، اطراف خانه، ورزشگاه  د؟يكنيم ير كجا بازد -5
   . را انجام داد ريزاعمال توان  ياز اتمام پاسخ دانش آموزان، م بعد. است جيدر كشور شما را ستيز طيكه از نظر مح يگريسواالت د و

 . ديورد بحث قرار دهنوشتن محاسبه اثر انگشت پا و نمره هر دانش آموزدر تخته، پاسخها را م با -1
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  د.ريصورت گ زيتوجه به سن دانش آموز در خانه و به كمك خانواده ن تواند باينمره م نييو تع تيانجام فعال -2
 د؟كننيتعجب ماز نمره خود دانش آموزان  اي. آدينمره دانش آموزان را بپرس  -3

  د؟يبحث كن جيو درباره نتا ديده شينما و نمره هر دانش آموز را ديكن ميترس يا لهينمرات را به صورت نمودار م -4
 كياز  كنند و يجمع بند اياز دوستانشان را انتخاب كنند و مطالب را به صورت خالصه و  يكيكه  ديازدانش آموزان بخواه -5

 . استفاده كنند دگاهشانيد يسازمانده ينمودار ون برا

مثبت در سبك  رييتغ جاديرا دروسط آن قرار دهند و درباره اخود  ريكنند و تصو مينمودار ون را ترس ديدانش آموزان بخواهاز  -6
 . مدرسه و خانه بحث كنند يزندگ

 جيكه نتا ديرا فراهم كن يروش كيو  ديرفتار دانش آموزان در كالس داشته باش رييتغ يبرا گيري ميتصم ،با بحث در كالس -7
 .شود جاديابراي تغيير سبك زندگي فرآگيران در ماه بعد  يخوب

روزانه  شرفتيپ دياز دانش آموزان بخواهموجب تغيير سبك زندگي شوند؟ توانند در خانه  يچطور م دينش آموزان بپرساز دا -8
 .ماه )1مطالب را ضبط كنند (به مدت  نكهيا ايو  ديسيدفترچه بنو كيدر  يسبك زندگ رييباره تغ خود را در

دانش آموزان  شرفتيدفترچه پ اي يكالس يشاركت در بحث هاون، م ي، نمودارهايكياكولوژ ي، اثر انگشت پاستيبايمعلم م -9
   . قرار دهد يابيمورد ارز يتيروا يها  هيتوص ايعالئم درطرح  يريكارگه را با ب

   3 تيفعالج) 

تقاد دهد كه مردم ما اع يصورت شرح م نيرا به ا آب است . آلبرت اسكات ياتيح يرويباشد و به عنوان ن ي، آب مقدس ميافراد بوم يبرا
به صورت آب رودخانه  ايبارد و يبرف م آب به صورت باران، كهيدر حال حركت است از آنجائ شهيماند . آب همينم يآب هرگز باق، دارند
 نكاريتوانم اياالن نم يول دمينوشيآورم من آب رودخانه را ميم اديبه  كهيساخته شده است و... از آنجائ يزگيپاك يآب برا .است يجار
شده اند . افراد  رهيذخ يدر بطر يدنيآشام يرفتن هستند. در حال حاضر آب ها نيدر حال از ب يعيطب يها ستمينجام دهم . اكوسرا ا

. در آن زمان، منظور آنها ميپول بپرداز يدنيآب آشام يشد كه برا ميمجبور خواه يگفتند كه ما زمانيدور م يكهنسال ما در گذشته ها
   .كنم، اين مطلب را درك ميحال حاضررا متوجه نشدم اما در 

شما  ني. بنابر اديكنيموضوع محور استفاده م كرديو از رو ديهست ييكه شما در حال آموزش آب به دانش آموزان دوره ابتدا ديكن تصور
 يجامعه، تكنولوژ ،مكه در ارتباط با علو ديكنيم يسازمانده زيمسئله مهم جامعه و بحث انگ كي رامونيخود را پ يدرس يزيبرنامه ر

   .جامعه است گري، اقتصاد و موارد مهم د طي،مح

از موضوعات  يكي. ميكنيم نييتع يعي، حفاظت از منابع آب طبيعيآب طب دنيبا موضوع آب به عنوان مثال قطع نوش ييگروه چهار تا كي
.  دنكن قيتحق رهي، اقتصاد، دولت و غيسالمت ، طيمح مردم، آن بر ريتاث يدرباره چگونگتا  يمكنميو مشكالت مربوط به آن را مشخص 

  .(Pedretti, 2015 )نمايند شنهاديممكن را پ يها و راه حل دنكن يد را دسته بنديمطالب و عقاخواهيم از آنها ميسپس 

 يح شوند . ولدر جامعه مطر يطيمح ستيو ز يبهداشت يتوانند به عنوان مبلغان اطالعات اساسيم يو خصوص يدولت يسازمانها تمام
مدرسه به عهده  طينظافت كالس و مح تيمسئول نيدر كشور چ .برخوردار است ياديز تياز اهم ينقش آموزش و پرورش و آموزش عال

 انيمرب يكاشت نهال با همكار ايو  يروز درختكار زين رانيكنند. دراياستفاده م يازدرخت كار جنگل ياياح يبرا. دانش آموزان است
   . رديگميبهداشت صورت 
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فرهنگ  تيدر تقو يريتواند اثر چشمگ يد كه آموزش منباشيم رهيمهارت، ابتكار و غ ،يآگاه ازمنديهستند كه ن ييها تيفعال نهايا
متوسطه، دانشگاه  ،ييمانند دوره ابتدا يليجوانان در مقاطع تحص ييداشته باشد . آشنا داريبه اهداف توسعه پا دنيو رس يطيمح ستيز
برنامه آموزش درباره  .خصوص نشده است نيدر ا يحيصح يزيبرنامه ر يداشته باشد ول يستيحفظ منابع ز در ينقش مهم توانديم

، آموزش به صورت يآموزش ي، گردش علميتواند براساس استفاده از كتاب راهنما ، بحث در كالس و آموزش دسته جمعيم ستيز طيمح
 رهيو غ يآموزش ي، استفاده از كارگاههايمجاز ي، استفاده از فضايا انهيرا يهاي، بازلميفستر، و استفاده از پو شگاهينما لي، تشكيشينما
  . )1394(مهدوي، دنكن يانيبه دانش آموزان كمك شا ستيز طيد در آموزش محنتوانيمنيز  يآموزش يهايد . امروزه فناورنباش

   يريگ جهينت -6
دوران  يها مخصوصا آموزش يو اجرا كرد. از كودك نيمناسب تدو يزم و برنامه هاآموزش ال ستيباي، م داريبه توسعه پا دنيرس يبرا

از  ستيبايو نگرش دانش آموزان م يسبك زندگ رييو تحول افكار وتغ رييتغ جاديا يبرا نياست. بنابر ا تيحائز اهم ييو راهنما ييابتدا
 جهيدر نت رديصورت گ زيالزم در بزرگساالن ن يها آموزش نيه بر اقدم برداشت . عالو داريتوسعه پا يمناسب برا تيفيباك ييآموزش ها

  دهند .  قرار داريتوسعه پا يدر جهت طرح ها يسن يدرتمام گروهها مردم را ستيبايم يآموزش زانيمتخصصان و برنامه ر
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  فن آوري هاي نوين در ارتقاء كيفي آموزش علوم پايهيگاه جا
 29نام و نام خانوادگي نويسنده اول

  cfu.ac.ir9299mota@ طرهاني، مصطفي
  30نام و نام خانوادگي نويسنده دوم

  پور صادق سعيد
 				ده:يچك

تواند در دنياي  ه مياطالعاتي كتجاربش داده و رشد مهارت ها و يو دانش ها را افزا يمحتوا ،مهارت ها  يريادگي ،ياستفاده از فن آور
 و آموزشامر ر دقايل توجه ي كمك كمك آموزشي آموزشي و  ابزاراستفاده از اين  .دهدمورد استفاده قرار  وجود داشته باشد واقعي

و فن  آموزشي دو طبقه ي فن آوري كمك كال به دو مولفه يا، آموزشي برا د.فن آوريدارو دانشجويان دانش كاربردي دانش آموزان 
  مي شود و كمك آموزشي  را شاملآوري آموزشي، تقسيم بندي مي شود. فن آوري كمكي، عبارتي كلي و عام است و تمام ابزارهاي 

شامل  ري آموزش.فناورا در بر مي گيرد آموزش و انتقال دانش و معلومات در حالت هاي چون زمان،هزينه و شرايط  كمكي برايحالتي 
و ضرورت استفاده  در اين مقاله سعي شده نيازست.براي حين آموزش ا تمام مراحل انتخاب، تشخيص و استفاده ي مناسب از اين ابزارها

  تا حدودي بيان شود.  روش تحقيق كتابخانه اي وميدانياز فناوري براي آموزش مخصوصا دروس علوم پايه  بنا به 
  كليد واژه ها:فناوري، فناوري اطالعات،دانش آموز،آموزش،علوم پايه
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 مقدمه
 اين اندتالش در رسمي آموزشي نظام و هاخانوادهدولتمردان، و داده جاي خود در را پيچيده  هايفرايند كه ايواژه تربيت و تعليم
 .برسانند مقصود سرمنزل به ترسريع و بهتر صر،ع نيازهاي و  ضروريات و امكانات ، شرايط به توجه با را فرآيند
 به شاياني كمك تواندمي است، information technology همان يا ارتباطات و اطالعات فناوري يا IT عصر كه حاضر عصر
 و بوده ناپذيرباجتنا ايرسانه و  اطالعاتي هاي فناوري مخصوصا ،فناوري از استفاده امروزه بنمايد. تربيت و وتعليم آموزش  امر

 و تعليم خدمت در را فناوري نقش كه داريم قصد ،مقاله اين در .است گرفت قرار برسي مورد  آن پيامدهاي و معايب و مزايا مراتب
 و آموزشي هاينظام خانواده، نقش چگونگي نيز و تربيت و تعليم كيفيت بهبود در را آن تأثير و دهيم قرار بحث مورد تربيت
 و شده گردآوري اطالعات شامل شود،مي استفاده سنتي مدارس در كه تونيم. نماييم بيان آن اجراي در را فرهنگي هايسازمان
 واقعي زندگي كه آن حال كنند؛مي ياري سال پايان امتحانات در موفقيت كسب براي را آموزاندانش تنها كه است اييافته سازمان
 آموزش براي را كارآمدي و نو هايروش بايد پس است. افراد توسط متفاوت گاه و ادزي هاينقش ايفاي مستلزم و پيچيده بسيار
  درآورد. آموزش خدمت در را فناوري تكنولوژي توان مي روشها اين از يكييافت.
 جهان در كه را جوانان توجه ديگر آن، مانند و تمرين و ورقه متن، طريق از دانش انتقال سنتي هايرويه كه است معتقد گريوز هار

 آموزش مدارس، به فناوري ورود« كهاين ضمن )1386، زاده ابراهيمي( كند.نمي معطوف خود به برند،مي سر به هارسانه از شدهاشباع
 يادگيري تغيير به منجر تحول اين معتقدند محققان اغلب )112 ص م،1997 (برونر، »دهد.مي نتيجه را بهتر و تربيش يادگيري و

 بر تريبيش تأكيد كه كندمي ايجاد را وضعيتي رايانه كاربرد است معتقد استولمن شود.مي مدار آموزدانش رويكرد به مدارمعلم
 به اطالعات ناشر از معلم نقش تغيير و آموزاندانش كوچك گروه در آموزش از تربيش استفادة مثالً شود؛مي آموزدانش يادگيري

 )3811،مقيم، عباس  احمدي( است. پرورش و آموزش در جديد هايفناوري ورود نتايج از اطالعات، كسب فرايند كننده آسان
 به را آموزدانش فكر و فهم ،افزارينرم هايبرنامه و معلم كه است آن IT  فناوري كاربرد مؤثرترين دهدمي نشان مطالعات همچنين

 و تعامل)بردوايتامكانات( از استفاده با كالس بحث در آموزانشدان و دانشجويان تمامي شركت طريق از كار اين و كشاندمي چالش
 آمار طبق بر  )1383،اسالمي، محسن ( گيرد.مي صورت نفره دو هايگروه و فردي صورت به رايانه با آموز دانش و شجودان كار يا

 دادن گوش صرف ها،دانشگاه و باالتر هايدوره در % 90 و ابتدايي مدارس در فراگيران وقت از % 60 كه است مطلب اين بيانگر
 در كه هست نياطز و دارد سركار شدن ملموس حالت و  تجربه با مستقيم آن دروس و ها عنوان از بعضي پايه علوم دروس  شود.مي

 رصد)،د 5/1 تا 3/1 (حدود اندشنيده كه را آنچه از ناچيزي قسمت فقط شاگردان نتيجه در پس گردد، فعال حس 5 مواقع از بعضي
 ميزان اين بعد، ماه دو حدود و هستند خود ذهن در مطالب % 50كردن حفظ به قادر متوسط طور به بالغ افراد .سپارندمي خاطر به
 دارد. انسان يادگيري در ناچيزي تأثير حس، اين شنوايي، حس كاربرد در زياد وقت صرف وجود با .يافت خواهد كاهش نيز نصف به

 صحبت- ديدن - كردن گوش و %70 كردن صحبت - ديدن - كردن گوش ،%50 ديدن - كردن گوش ،%02 كردن بنابراين،گوش
 معاونت سالمت آموزش و ارتباطات دفتر مربي تربيت (راهنماي دهند.مي اختصاص خود به را يادگيري از %100 كردن عمل - كردن

 يك پنجگانه حواس تمام تقريباً و باشدمي جامع آموزش يك تقريبا فناوري كمك به ،آموزش آمار اين طبق بهداشت) وزارت سالمت
 پذيريتحول قدرت دليل به فناوري نمايد.مي ايفا دانش انتقال نيز و تربيت و تعليم امر در را مهمي بسيار نقش سازد،مي درگير را فرد
 پايگاه (ر.ك: است. برخوردار دانش انتقال در هميم نقش از ،باشد داشته آموزاندانش با تواندمي كه پويا ارتباط برقراري توانايي و

  درسي) برنامه در ارتباطات و اطالعات فناوري تأثير« مقاله داك، ايران
 تعديل و شدن جهاني ،ملي امنيت اقتصادي، ،فرهنگي ،آموزشي رشد در كه فراواني تأثير قدرت و پذيريتحول دليل به فناوري

  )همان( .شودمي محسوب فناوري و علم هايرشته انگيزترينبحث و ترينپويا از يكي ،دارد سنتي رسانياطالع مشكالت
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  آموزش و پرورش 
هاي اجتماعي كه مسؤوليت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگي  ترين سازمان آموزش و پرورش يكي از مهمترين، مؤثرترين و گسترده

اين سازمان از ديرباز نقشي سازنده و اساسي در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشري  و علمي را به نسل نو ساخته جامعه بر عهده دارد.
 ) (1385صافي، ( .قي و اقتصادي جامعه استالهاي اجتماعي، فرهنگي، اخ ايفا كرده است. آموزش و پرورش زمينه ساز رشد جنبه

 جامعه يت آموزش شده است تا اينكه بتوانند در) به همين منظور اخيرا در كشورهاي مختلف تاكيد زيادي بر اهم 1996 ،برونر
،ص  2001پراتون، ( .جهاني در زمينه موضوعاتي همچون تغييرات اجتماعي، فناوري و توسعه ظرفيت افراد با يكديگر رقابت كنند

از ميان اينها بايد به توانند بر يادگيري تأثير داشته باشند.  عوامل زيادي در فرايند آموزش نقش دارند كه هر يك به تنهايي مي )2
زم براي اجراي برنامه الهاي درسي و منابع  اشاره كرد. برنامه وفناوري به عنوان امكانات كمك آموزشي معلم به عنوان عامل انساني

به از ديگر عوامل تأثيرگذار در فرايند ياددهي و يادگيري است. اما مهمتر از همه محيط و فضاي حاكم بر يادگيري است كه بيشتر 
هاي درسي، نگرش معلمان نسبت به يادگيري، فرهنگ رفتاري و سازماني مؤسسه آموزشي، ديدگاه دانشجو  چگونگي اجراي برنامه

محيط حاكم بر آموزش، عاملي تعيين كننده در ايجاد  .شود نسبت به محيط يادگيري و درك وي از شرايط اجتماعي مربوط مي
وارما و همكاران، ( شود) رفتارهاي مثبت درجهت يادگيري، باعث پيشرفت تحصيلي ميانگيزه براي يادگيري است زيرا تقويت 

آموزان از طريق ديدن و به كارگيري وسايل مختلف، مطالب درسي را بهتر  هاي روانشناسي يادگيري، دانش بر اساس يافته) 2005
 تر، عملي آموزان، امر آموزش را واقعي ف دانشآموزند، زيرا وسايل كمك آموزشي به سبب فعال كردن حواس مختل تر مي و راحت

نياز به سازند. امروزه با توجه به تنگناهاي موجود در امر تأمين نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش، تر و دلپذيرتر مي
ش دستيابي به استفاده از وسايل آموزشي جديد به عنوان يك رو آزمايشگاهاي خاص كه بعضا مي تواند با خطراتي همراه شود و

هاي آموزشي را تحت عناويني  هاي برابر آموزشي مورد توجه قرار گرفته است و دليل استفاده از وسايل آموزشي يا تكنولوژي فرصت
اند. تحقيقات  نقش مواد و وسايل در تدريس و يادگيري ذكر كرده -نقش حواس در يادگيري -ت آموزشي كالت و مشالمانند: معض
ت آموزشي خود الاند بسياري از مشك هايي كه از تكنولوژي جديد آموزشي به طور معقول و مطلوب بهره گرفتهدهد كشور نشان مي

آوري در آموزش و پرورش بايد كيفيت بخش نظام آموزشي باشد و -فناستفاده از هاي  اند. برنامه را از بين برده و يا كاهش داده
،به  1371عباسي، (حات آموزش و پرورش به شمار آيد. التري در راستاي برنامه اصتواند گام مؤثر هاي نوين مي استفاده از قابليت

داند كه  ها و تدابيري مي آموزش را مجموعه فعاليت ) 1991بروان و اتكينسون،  (از سوي ديگر. )1389نقل از ستاري و همكاران، 
  ي است.توسط معلم و يادگيرنده اجرا و هدف آن كمك به يادگيرنده بهتر مطالب درس

  
  فناوري

دنياي ديجيتال و فناوري گسترش يافت صنايع مرتبط به آنان ، وسخت افزار ، نرم افزار  توليد مجموعه  1990در اوايل سال 
 وباعث به وجود آمدن واژگان تخصصي و استفاده هاي مختلفي از اين تكنولوژي نوپا شد. 

يا برنامه نظير: راديو ، تلويزيون ، تلفن ها ي سلولي ، كامپيوتر ،  و انالوگديجيتالي  فن آوري ،واژه اي است كه به هر نوع دستگاه 
نرم افزار ، سخت افزارهاي شبكه ، سيستم هاي ماهواره اي و نظاير آن اطالق شده كه سرويس ها ،خدمات و برنامه هاي متعددي 

سازي، پشتيباني يا مديريت احي، توسعه، پيادهبه مطالعه، طر(( .بر طبق تعريف انجمن فناوري امريكابه آنان مرتبط مي گردد
  ))پردازدافزار رايانه ميافزاري و سختهاي نرمهاي اطالعاتي مبتني بر رايانه، خصوصاً برنامهسيستم

فن آوري اغلب در يك مفهوم و جايگاه خاص مورد بررسي كاربردي دقييق تر قرار مي گيرد نظير : فن آوري اطالعات وارتباطات 
 . ، بهداشت ، كتابخانه ها و غيرهري در آموزش ،فناو

با اين كه تكنولوژي هاي مرتبط با كامپيوتر به نوعي در جنگ جهاني دوم مورد استفاده قرار مي گرفت ، ولي پتانسيل هاي گسترده 
ر ، مدارات مجتمع بر همگان آشكار گرديد : تحول در صنعت نيمه هادي( ترانزيستو 1980آن پس از تحقق دو تحول عمده در سال 

، ميكرو تراشه ها ) ، كوچك و ارزان شدن كامپيوترها را به دنبال داشت . متعاقب اين تحول عظيم ، امكان استفاده از كامپيوتر در 
 ،و قابليتابعاد بسيار گسترده و براي عموم كاربران، فراهم گرديد. دومين تحول عمده ، ارتباط كامپيوترها با يكديگر و بر پاسازي

. در ادامه با استفاده از فن آوري هاي متعدد امكان اتصال و ارتباط بين شبكه هاي كامپيوتري هاي استفاده و كارايي هاي ديگر شد
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فراهم گرديد .تحوالت فوق ، زمينه انقالب عظيم اطالعاتي در عصر حاضر و ظهور فن آوري هاي متعدد و توليد محتواي مختلف  ،
  .                     .                                       را ايجاد نموده است ترونيكيعلمي الكو يطالعاتعلمي،ا

 
   حوزه هاي فناوري:

  : ر استفن آوري مشتمل بر بخش اساسي زيبه طور كلي حوزه 
 	ذخيره سازي اطالعات-
 	پردازش و ارائه اطالعات-
 	سيستم ها ي عامل-
 		زبان ها ي برنامه نويسي-
 	سي پروتكل هامهند-
 		نرم افزارهاي كاربردي-

 
  :به عنوان مثال

 	پروتكل هاي شبكه -
 		شبكه هاي ذخيره سازي داده -
 		فن آوري هاي رمزنگاري و امنيتي -
  ....)سخت افزار( كامپيوترهاي شخصي ، سرويس دهندگان و -
 	طراحي بانك هاي اطالعاتي -
  HTML,XML زبان هاي ارائه محتوا در وب نظير -
 	تشخيص و پيشگيري از حمالت -
 

  فناوريكاربردهاي 
  : ، موارد زير مورد توجه قرار مي گيرد فناوريدر كاربردهاي 
 	ارائه خدمات

 	اشتراك دانش
 	مديريت عمومي

 		سرويس هاي اجتماعي
 		راه حل هاي تجاري
 	توليد و نشر محتوا

  : به عنوان مثال
 		(رسمي و غير رسمي) آموزش -
 (تجارت الكترونيكي و فعاليت هاي اقتصادي الكترونيكي)اي اقتصادي و توليد درآمدفرصت ه -
 	و شهر  توسعه روستائي -
 و معلومات  	بهبود سالمت شهروندان نظير استفاده از درمان راه دور -
 		امنيت و مونيتورينگ مسائل زيست محيطي -
 		مديريت اقتصادي و دولتي -
 		كتابخانه هاي الكترونيكي -
 		تجارت الكترونيكي -
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 		بانكداري الكترونيكي -
 	آموزش الكترونيكي -
-......  

  آموزش در فناوري كاربرد
مهمتر از همه به عنوان ابزاري براي نوشتن و توليد است . چهار نقش مختلف در آموزش معلمان مورد استفاده قرار گرفتهبا  فناوري

مي باشد،اين مواد آموزشي، كه از نظر مربي، توزيع مواد از طريق پست و يا اينترنت  نقش، توزيع اولينروند.  مواد آموزشي به كار مي
نقش، ارتباط الكترونيكي  دومينكند.  كند ولي از نظر هزينه و مناسبتي كه براي استفاده كننده دارد فرق مي هيچ فرقي نميدو 

آموزان  اگر كامپيوترها به صورت شبكه در آيند و دانش نقش، سومين گردد. كه در بعضي موارد باعث ارتباط دو طرفه مصنوعي مي
توان براي ارتباط دو طرفه يا چند طرفه مورد استفاده  يوتري را ميپهاي كام به اينترنت دسترسي پيدا كنند، در آن صورت فناوري

هاي مختلف داراي اشكال  تواند در رسانه مدار و دسترسي مستقيم براي معلمان مي -نقش آموزش منبع  چهارمينقرار داد. و 
  )1384پراتون و همكاران، .(گوناگون زيادي باشد 

آموزان به منظور ايجاد آمادگي در آنها براي ورود  هاي دانش هايي براي رشد مهارت شناخت ارزش بالقوه فناوري به توسعه فرصت
حظه الاوري كه در كليه امور كاربري آن قابل مهاي فن .)يكي از ويژگي 1388جوكار و ياري پور، (كند به جامعه اطالعاتي كمك مي
باشد. اين سرعت ناشي از بستر ارتباطي نسبتا مناسبي است كه اكنون در سراسر جهان گسترده شده  است سرعت توسعه آن مي

ريزي،  رنامهگيري، نظارت و ب عات را به عنوان بستر و ابزاري قدرتمند، معيارهايي جديد براي ارزيابي، تصميمالاست. فناوري اط
 و آموزش ، افراد به سوي مديريتدانش و اطالعاتبا توجه به حجم عظيم  21رسد كه امروزه در قرن  كند. به نظر مي تعريف مي
بسيار گسترده است اما كيفيت اطالعات چگونه دستيابي به اطالعات  ،تنوع اطالعاتشوند، حجم اطالعات هدايت مي الكترونيكي

البته نبايد  .)2000بريويك، (ياز هر فرد بايد قابل دسترس و با كيفيت باشد و گرنه دسترسي ارزشي ندارد موثق و اطالعات مورد ن
اتصال هايي با قابليت  رايانه فناوري ،اطالعات را معادل اينترنت يا رايانه دانست، اين دو با هم تفاوت دارند. اينترنت و فناوري  فناوري

ار هستند؛ در حالي كه فناوري يك انديشه، يك فرهنگ و يك جريان فكري اثرگذار است. اگرچه و اصول يك امكان و ابزو ارتباط 
توان در مورد آينده هم  فناوري اطالعات با گسترش اينترنت به اوج قدرت و قابليت خود در شرايط فعلي نائل آمده است، اما نمي

تر در پيش  تر و اساسي رساني همچون نانوفناوري، تحوالت عميق عاطال هاي نوين اين گونه اظهار نظر نمود. زيرا با ظهور فناوري
  ).1387نوروزي و همكاران، (است 

كنند  دهند و سعي مي ها،نظام آموزشي خود را مورد بررسي همه جانبه قرار مي امروزه بيشتر جوامع براي جبران عقب افتادگي 
هاي آموزشي به منظور افزايش بازدهي و كنترل  كنولوژي جديد و نوآوريهمگام با ديگر نهادهاي اجتماعي جامعه از وسايل، مواد، ت

كنند از نتايج تحقيقات و  هاي انساني و پاسخ گويي به نيازهاي جوامع انساني استفاده كنند. اغلب اين جوامع سعي مي سرمايه
واقع  كزمرتر مراكز و نهادهاي آموزشي متواند د تجارب علمي و فني ساير كشورها بهره گيرند. يكي از اين تجارب ارزنده كه مي

آموزشي در فرآيند تدريس  هاي مختلف تكنولوژي آموزشي و اهميت شناخت دقيق و كاربرد وسايل كمك شود، استفاده از جنبه
 .تندبايد اين نكته را در نظر گرفت كه در حوزه فاوا نرم افزارهاي آموزشي به سرعت در حال تغيير هسالبته )1374مجدفر، (.است

 توان در اين واقعيت دانست كه دانش اند كه مهمترين آنها را مي س درس به وجود آوردهالت وسيعي را در كالاين نرم افزارها تحو
س دسترسي يابند و اين مسئله موجب افزايش انگيزه آنان براي يادگيري شده الآموزان را قادر ساخته است تا به اطالعات خارج از ك

كنند كه بيشتر شامل استفاده  ها براي مقاصد آموزشي استفاده مي اند كه تقريبا نيمي از معلمان از رايانه ن دادهاست. تحقيقات نشا
) در بسياري از كشورها به كارگيري 1387نوروزي و همكاران، (ها، صفحات گسترده و نرم افزارهاي گرافيكي است ه از واژه پرداز

 فناورياستفاده از يادگيري مورد توجه خاصي قرار گرفته است. -هاي ياددهي ي كيفيت روشدر نظام آموزشي به منظور ارتقا فناوري
 آموزان و معلمان مي آورد كه از اين طريق كيفيت آمورش و پرورش ارتقا يافته، دانش چهارچوب و يا ساختاري را به وجود مي

هاي مختلف  ، انگيزه يادگيري خود را افزايش دهند و شكلتوانند با استفاده از اين فناوري به منابع يادگيري وسيعي دست يابند
در پژوهشي  ) 1383فروش و اورنگي  حج()از سوي ديگر 50،ص 1385رحماني و همكاران، ( .يادگيري را مورد استفاده قرار دهند

فاوا سبب توسعه يادگيري  در دبيرستانهاي شهر تهران به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از با عنوان بررسي نتايج كاربرد فناوري
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هاي فشرده آموزشي، اينترانت شبكه رشد دانش  شود و آنها را به كاوش در اطالعات موجود در لوح مشاركتي دانش آموزان مي
  .كند آموزي ترغيب مي

  
  ضرورت به كارگيري ابزارهاي فناوري در امر آموزش 

بايد مراقب بود كه جريان تند و سيل آساي افزودن سخت افزار  ي خطيري همچون آموزش كارگيري فناوري در عرصهدر زمينه به
ها و تهديدها را زايل نسازد. بلكه بايد در  ي آثار و پيامدهاي مثبت و منفي يا فرصت و نرم افزار به مدرسه، امكان انديشيدن درباره

اي هوشمندانه و مدبرانه همت گماشت ه مرغوبترين وژرفترين شكل هوش وحواس انساني به تدوين سياست گيري از ي بهره سايه
در امر  فناورياستفاده از ، يرهاي اخ بررسي ).  1386مهرمحمدي، (ماندب تا اين فناوري خادم آموزش و پرورش و نسل جديد باقي

ي گذار هاي مترتب بر آن نوعي سرمايه شود، به طوري كه هزينه دانسته، كه به منزله دارايي محسوب مي الزمرا يكي  آموزش
دانند. به عبارت ديگر، فناوري را منبعي براي افزايش توان و  مي آموزش شود وحتي برخي آن را جزء اصلي عوامل  محسوب مي

كه بدون اين منبع ارزشمند عوامل مذكور به  ندگيرمي  سازي عواملي چون نيروي انساني، ابزار و سرمايه تلقي نموده و نتيجه بهينه
توان در خدمت نيل به جامعه  را مي كرد و حركت پويايي نخواهند داشت. به عبارت ديگر فناوريصورت استاتيك عمل خواهند 

در عصر حاضر، امري اجتناب ناپذير است براي آموزش توان گفت به كارگيري ابزارهاي فناوري  اطالعاتي تعريف كرد. بنابراين مي
در دو دهه آخر قرن بيستم و توسعه آن در نظام رسمي آموزش ظهور پديده شگفت انگيز فنĤوري  )1383حمزه بيگي، مقصودي، .(

  هاي يادگيري و دسترسي آسان به منابع آموزشي و يادگيري شده است. و پرورش كشورهاي پيشرو باعث گسترش فرصت
 

  سنتي آموزش به نسبت فناوري از استفاده مزاياي
 پيدا تربيت و تعليم نظام در را خود جاي بايد فناوري از استفاده شود مي ناميده ديجيتال دنياي و اطالعات عصر كه كنوني عصر در

 سيستم در تربيت، و تعليم شيوه شود. گنجانده مدارس درسي ريزيبرنامه و آموزشي ريزيبرنامه در مهم، اصل يك عنوان به و نمايد
  دهنده آموزش عنوان به نه معلم گذشته نچو هم بلكه .يابدمين تغيير  ها نقش و جايگاه باشد مي فناوري بر مبتني كه آموزشي

 و مقام و جايگاه در همچنان يادگيرنده عنوان به فراگير ، آموزاندانش و يادگيري و آموزش فرآيند كننده تسهيل عنوان به بلكه
 به آموزشي ايمحتو شود. مي ها شده گم گر جسجو حال عين در و ،پويا خالق آموز دانش تفاوت اين با ولي مانند مي خود منزلت
آموزش شود. مندبهره آموزشي محتواي از بتواند دارد، كه هاييتوانمندي به توجه با فرد هر كه شودمي تدوين و طراحي ايگونه

  اي به مزاياي استفاده از فناوري در آموزش دارد: مبتني بر فناوري نسبت به آموزش سنتي داراي مزايايي است. موارد زير اشاره
  ز قابليت ايجاد تعاملبرخورداري ا - 1
 بردن انگيزه و قدرت حافظه البا  - 2
 بازخورد فوري از طريق پرسش و پاسخ - 3
 سازي واقع نمايي بيشتر از طريق ارائه نمودار، عكس، صوت، تصاوير، متحرك و شبيه - 4
 آموزش در هر زمان و مكان - 5
 آموزش انفرادي - 6
 كنترل و نظاري بيشتر - 7
 ) 1384،زماني (                            .موزشكنترل كيفيت مطالب آموزشي قبل از آغاز آ - 8

  :توان موارد زير را بر شمرد مي)1388ملكي، در حوزه آموزش و تعليم و تربيت  از نظر(فن آوري استفاده از از ديگر مزاياي 
  تربيت نيروي انساني كارآمد و ماهر -1
  كيفيت بخشي به آموزش و پرورش- 2
  كمك به اشتغال زايي تربيت نيروهاي كار آفرين و- 3
  دسترسي آسان به منابع اطالعاتي- 4
  هاي آموزشي در بلند مدت كاهش هزينه- 5 
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  روز آمد نمودن سيستم اداري و نظام آموزشي - 6
  بازآموزي معلمان و افزايش مهارت شغل و دانش آنان- 7
  هاي درسي ايجاد انگيزه و تالش و نوآوري در برنامه- 8
  آموزان و خدمات آموزش و پرورش هاي دانش انمنديكاهش فاصله بين تو- 9

                       استفاده از تجارب بين المللي- 10
 آموزشي در فناوري از استفاده تاثيرات

 درسي ريزيبرنامه در تأثير-1
 آموختني تجربيات« يعني: ريزي،برنامه باشد.مي درسي ريزيبرنامه آموزش، امر در فناوري از استفاده پيامدهاي و مزايا ترينمهم از
 يادگيرنده دايمي رشد منظور به تجربه، و معرفت منطقي بازسازي طريق از كه شده هدايت و ريزيطرح صورت به نظر مورد نتايج و

 رسمي جريان و محتوا« است: آمده ديگر جاي در همچنين ».است شده تدوين مدرسه نظارت تحت اجتماعي، و شخصي زمينه در
 و گيردمي فرا را هامهارت كند،مي كسب مدرسه نظارت تحت را فهميدن روش و معلومات فراگير، آن، طريق از كه رسميغير و

  )1388،ملكي حسن( ».دهدمي تغيير را هاارزش و گذاريارزش نگرش،
 و آموزش اهداف به رسيدن در مهمي گام شود، تلفيق نوين هايفناوري با درسي ريزيبرنامه مقوله اگر گفت توانمي اطمينان به 

 :دارد دنبال به را ذيل آثار و شد خواهد برداشته پرورش
 فرصت كه است ايبرنامه تلفيقي، درسي برنامه از منظور: آوردمي فراهم را تلفيقي درسي برنامه يك از گيريبهره امكان-1-1

 مستحكم و بلند ديوارهاي تلفيقي، درسي برنامه در .شودمي فراهم آن توسط تلفيقي مطالعه يا تلفيقي يادگيري براي الزم
 هاي شيوه كارگيري به باعثبرنامه، نوع اين .گرددمي ترمنعطف و تركوتاه مختلف هايرشته در درسي مواد و موضوعات ميان

 كردن فراهم دنبال به ،كند القا آموزاندانش به را معيني دانش بخواهد كهآن از بيش شود. مي آموزش براي تدريس مختلف
 .باشدمي هاآن مستقل و شخصي هايتجربه گسترش و آموزاندانش فردي هايقابليت شكوفايي براي الزم هايزمينه

 عنوان تحت كه عصري در دانش روزافزون گسترش: دهدمي افزايش را درسي برنامه محتواي اعتبار و اهميت ميزان-1-2
 قبلي دانش به نسبت كه شود مطرح جديدتري علمي هاينظريه لحظه هر در تا ديدهگر سبب شده، ناميده »دانش انفجار«
 صورت ارتباطات و اطالعات هايفناوري واسطه به كه روز دانش و علوم از گيريبهره بنابراين، .دارندربرخو بيشتري اعتبار از

 .باشد مندبهره اهميت و اعتبار درجه از هك شود تنظيم ايگونه به درسي برنامه محتواي كه شودمي باعث ،پذيردمي
فزايش-1-3    امه: فراگيران منديعالقه ميزان ا  شده، تعيين فراگيران واقعي نيازهاي اساس بر كه درسي برن
فزايش بيشتر يادگيري جهت در را هاآن عالقه ،وافر ايگونه به  متنوع دليل به ،جديد هايفناوري .دهدمي ا

نندمي ،اطالعات باالي حجم از اريبرخورد و بودن گيران گوناگون نيازهاي توا ا فرا ر پوشش تحت ر  و داده قرا
 .دگرد درسي برنامه محتواي به آنان منديعالقه افزايش باعث

 بتوان كه كندمي فراهم را امكان اين ،درسي برنامه تنظيم در فناوري از گيريبهره: مناسب ساختاري با دانش ارائه-1-4
 نظر مورد علمي اطالعات هاآن كه داد قرار فراگيران اختيار در ايگونه به را يادگيري مورد محتواي اصول و مفاهيم ،اطالعات

 دانش از غني محتواي كه شوندمي باعث جديد هايفناوري ديگر، عبارت به باشند؛ داشته اختيار در مناسب حد در را خود
 .گيرد قرار فراگيران اختيار در ،درسي برنامه در يادگيري مورد

 را برنامه آن سودمندي ،حقيقت در درسي، برنامه كاربرد و كارايي ميزان: درسي برنامه سودمندي ميزان افزايش-1-5
 فراهم آينده مشاغل كسب جهت را فراگيران اساسي و روز به هايمهارت و دانش بتواند كه ايدرسي برنامه .كندمي مشخص

 .است برخوردار بيشتري سودمندي از قطعاً كند، ياري آموزيمهارت در را آنان يا ،كند
 تنظيم فراگيران عاطفي يا رواني ،جسمي ،ذهني رشد با متناسب كه درسي برنامه: فراگيران يادگيري ميزان افزايش-1-6

 كمك به .شود فراگيران فردي دگيرييا افزايش موجب تواندمي ،گرديده توجه فراگيران فردي هايتفاوت به آن در و شده



 

٢٤٥ 
 

 باعث طريق، اين از و كرد تنظيم فراگيران فردي هايويژگي با متناسب را درسي برنامه محتواي توانمي جديد هايفناوري
 .شد هاآن يادگيري ميزان افزايش

 باشد ايگونه به بايد درسي برنامه ايمحتو: شودمي موجب را درسي برنامه پذيريانعطاف ،نوين هايفناوري از استفاده -1-7
 درسي برنامه محتواي .بردارند گام دانش كسب مسير در آسانيبه خود، عالقه مورد هايمهارت اساس بر بتوانند فراگيران كه
 .است مهم بسيار ،شود فراگيران توانايي و انگيزه افزايش باعث كه شود استفاده ايگونه به امكانات از انواعي آن در كه

 تمام توجه و انگيزه بتواند و بوده برخوردار مناسب پذيريانعطاف قدرت از درسي برنامه كه شوندمي باعث جديد هايفناوري
 ارتباطات و اطالعات فناوري تأثير« مقاله داك، ايران (پايگاه .نمايد جلب آموزش مورد محتواي يادگيري جهت را فراگيران

 )درسي برنامه در
  يادگيري رد تحول -2

 رو، همين از باشد. داشته آن افزايش و اثربخشي در بسزايي نقش تواندمي فناوري از استفاده كه است هاييمؤلفه از يكي يادگيري،
 گيرد قرار شود، تدريس است قرار كه موضوعي زمينه و واقعي بافت در يادگيرنده كه شودمي كارآتر و تراثربخش هنگامي يادگيري

 هايكالس باشد. ارتباط در مسأله حل پود و تار با كه كندمي پيدا چشمگيري افزايش هنگامي يادگيري فرآيند ،گردي يسو از و
 براي را مناسبي و واقعي بافت توانندنمي و اندخاص مكان و زمان به وابسته زيرا نيستند؛ چنداني اثربخشي داراي سنتي، آموزشي
 نيستند، خطي طرح و تصوير متن، از بيش چيزي كه خاص هايمحدوديت سبب به نيز چاپي هايمتن آورند. فراهم يادگيري
  آموزش) در ارتباطات و اطالعات فناوري نقش« مقاله ،maghsad.com(پايگاه اند.آفرينمشكل

 كارآمدتر، توانندمي گيرندگان  پايه علوم دروس آموزش مخصوصا آموزش، حوزه به فناوري ورود با كه دهدمي نشان تحقيقات
 مواد به مربيان و گيرندگان يادگيري و آموزش ترآسان دسترسي موجب فناوري چقدر هر باشند. قبل از ترمطمئن و پذيرترچالش
 محيط يابد.مي تغيير »يادگيري فرايند بر ناظر مدير« يك به »علمي مطالب منبع« يك از مربيان نقش شود، قبلي شده ارائه درسي

 است ممكن محيط نمايد. ايفا آن پيشرفت در را اساسي نقشي تواندمي آموزشي هايفناوري به بودن مجهز صورت در ،آموزشي
  آموزشي. امكانات و تجهيزات هوا، نور، مانند: باشد، فيزيكي

 ارايد كه ايمدرسه در گرفت. خواهد صورت بهتر يادگيري شود، فراهم بيشتر فرد براي آموزشي امكانات چه هر كه است طبيعي 
 فضاي داراي كه ايمدرسه شاگردان يادگيري با مقايسه در شاگردان يادگيري است، علمي مختلف منابع و كتابخانه مناسب، فضاي
  بود. خواهد متفاوت بسيار شود،نمي يافت ديگري منابع درسي كتاب جز آن در و باشد آموزشي كمك امكانات فاقد و سنتي

 انگيزه ايجاد -3
 براي بايد مناسب، بازخورد دريافت و موفق تدريس يك اجراي براي كه است واقف كامالً مسأله اين به پايه ومعل دروس اساتيد

 مؤثري و ناپذير انكار كاربرد، فناوري بپردازد. درس فراگيري به بيشتري عالقه و توجه با يادگيرنده تا نمايد انگيزه ايجاد يادگيرنده
 است. متفاوتي هايانگيزه معلول يادگيري، نمايد. ايجاد آموزاندانش ميان در چندان دو ايانگيزه تواندمي و دارد زمينه اين در را

 نيروي كه است محركي رغبت، است. آموختن به شاگرد رغبت و ميل دارد، يادگيري جريان در مهمي نقش كه هاانگيزه اين از يكي
 مندعالقه بگيرند، فرا خواهندمي كه موضوعي به بايد باشد، فعال يادگيري ضمن در شاگردان اينكه براي دهد.مي افزايش را فعاليت

 و درسي بحث در بيشتر فعاليت به را آموزاندانش آور،هيجان ابتكاري هايطرح با كه دهدمي معلم به را امكان اين باشند.فناوري
 .شود تربيش آنان در يادگيري به عالقه زمينه تا نمايند وادار مغزي بارش روش نيز
 نشاط ايجاد -4

 هاكالس بودن روحبي و خشك كرد،مي فراري و دلسرد مدرسه و درس از سنتي تربيت و تعليم هايسبك در را آموزاندانش كه عللي
 هايكالس در فناوري كارگيري به با  پايه علوم و فني دروس اساتيد داشت اعتقاد توانمي اينك.بود درس كالس در تنوع نبودن و

 فرماحكم آموزاندانش ميان در را شاد ايروحيه و آورده وجود به كالس در را تنوع تر،مهم همه از و هيجان، ، نشاط و شور سدر
 و تصاوير با و مختلف هايصورت به را تدريس توانمي فناوري با نشوند. خستگي دچار و زمان گذر متوجه يادگيرندگان تا نمود
  .داد سامان مختلف هايبازي

 داريكالس و كالس در نظم ايجاد -5



 

٢٤٦ 
 

 شمار به معلم اساسي هايمسئوليت از يكي عنوان به نيز دور هايگذشته از و است اهميت حائز بسيار تدريس در نظم و كالس اداره
 گذاردمي ياساس تأثير شاگردان هاييادگيري و تفكر و احساس و رفتار بر معلم، تدريس چگونگي و كالس اداره هايمهارت آمد.مي
 اين به نمايد كالس مطلوب اداره در معلم به شاياني كمك تواندمي فناوري از استفاده شود.مي ارزيابي طريق اين از نيز معلم كار و

 كالس شودمي باعث و هانگيز ايجاد نيز، درسي هايبحث جهت در هافناوري اين از شاگردان و اساتيد ، انمعلم كه هنگامي صورت
 .شد خواهد درس به معطوف بيشتر نيز آموزدانش فكري تمركز و گردد مرج و هرج از دور به و آرام خود خودي به
 تدريس فنون و هاروش در بهبود-6

 نخواهد را الزم كارآيي معلم وجود بدون تجهيزات، و امكانات اما نيست پوشيده فردي هيچ بر مناسب، امكانات و موقعيت تأثير
 كند،مي سازماندهي را آموزشي امكانات و محيط پردازد،مي آموزشي محيط مناسب تجهيز به امكانات تشناخ با معلم داشت.

 يادگيري صحيح طريق در را آنان شاگردان، توانايي و عاليق استعداد، شناخت با و آوردمي وجود به را مناسب آموزشي موقعيت
 علوم دروس دبيران به را امكان اين فناوري از استفاده دارد. بستگي لممع اعتقادات و دانش به نقشي، چنين البته كند؛مي هدايت

 عنوان به برسد؛ انجام به مناسبي شيوه به يادگيري ـ ياددهي تا گيرد كار به درس ارائه براي را متنوعي هايروش كه دهدمي پايه
 منجر و دهد انتقال يادگيرنده به را درسي بحث ... ميشناني و ،فيلم تصاوير،مخصوص ايرايانه هايبازي طريق از تواندمي معلم مثال،

 .شود او يادگيري به
 آموزاندانش در اجتماعي روحيه افزايش و همكاري ايجاد-7

 در اجتماعي روحيه ايجاد و گروهي كارهاي بحث باشد،مي آموزشي نظام تأكيد مورد درس كالس و مدرسه در كه مسائلي از يكي
 تعامالت سازيآسان به منجر تواندمي رايانه، همچون ديجيتالي ابزارهاي از استفاده كه معتقدند شگرانپژوه است. آموزاندانش

 در فناوري كارگيري به و توسعه مدافعان كه مباحثي از يكي دليل، همين به .شود اجتماعي روابط گيريشكل و همكاري گروهي،
 طبقات ويژه به جامعه، مختلف طبقات براي را آموزشي برابر هايفرصت توانمي طريق اين از كه است آن كنند،مي مطرح آموزش
 تعاملي)، بردوايت از استفاده (مثالً كالسي يا گروهي دونفره، صورت به آموزاندانش توسط فناوري كارگيري به آورد. فراهم محروم،
 معلمان نكته، اين از آورند. دست به را فراواني وردهايبازخ آموزان،دانش توضيحات به دادن گوش طريق از تا سازدمي قادر را معلمان

 تيمي يا دونفره صورت به آموزاندانش مشاركت آورند. دست به هاآن شناخت و آموزاندانش پيشرفت از تريعميق ديد توانندمي
 و بكشند چالش به يادگيري از را يكديگر فهم بتوانند آنان شودمي باعث خاص موضوعات در ، فناوري بر مبتني منابع از استفاده در
  فراگيرند. را بيشتري مطالب مشاركت، طريق از
 آموزاندانش استعداد شدن شكوفا -8
 فضاي كالس، در كه هنگامي .دانست آموزاندانش نهفته استعدادهاي شدن شكوفا و بروز تواندمي  فناوري از استفاده مزاياي ديگر از

 توانندمي آموزاندانش رسد،مي خود اوج به تدريس در روز هايفناوري از استفاده جهت به گروهي هايبحث و هيجان و شور
 .نمايند اقدام هاآن پرورش به معلم هايراهنمايي با و داده بروز نبودند، باخبر هاآن از خود شايد كه را خويش هايقابليت و هاتوانايي

 پژوهش روحيه ايجاد-9
 در و نمايدمي استفاده مفيد آموزشي افزارهاينرم نيز و مناسب اينترنتي هايپايگاه اينترنت، از يستدر زمان در معلم كه هنگامي

 انگيزه تواندمي افزايد،مي آن به نيز را الزم هايجذابيت و بردمي بهره دنيا روز مقاالت و تصاوير و علمي مسائل از نيز تدريس وقت
 آماده صورت به را درس تمام كه شرط اين به تنها نمايد؛ القا آموزدانش به شده تدريس مطلب مورد در بيشتر تحقيق براي را الزم

 كه شودمي باعث كار، اين جذابيت دهد. قرار آنان خود عهده به تحقيق عنوان به نيز را درس از مقداري و ندهد آموزدانش تحويل
 .شوند داربرخور علمي كاوش و تحقيق روحيه از ابتدا همان از آموزاندانش

 سريع بازخورد-10
 اين باشد،مي توجه قابل بسيار شناسي زيست يا شيمي به مربوط دروس مخصوصا پايه علوم دروس تدريس در كه مسائلي از يكي
 بسزايي نقش تواندمي فناوري گيري كار به شوند. متوجه زمان ترينكم در را خويش عمل بازخورد آموزدانش هم و معلم هم كه است

 هايبرنامه براي توانندمي كنند، دريافت سرعتبه را خود تدريس و عمل بازخورد معلم و آموزدانش اگر باشد. داشته امر اين در را
 .باشند داشته را ايمالحظه قابل پيشرفت ياددهي ـ يادگيري امر در و دهند انجام را تريدقيق ريزيبرنامه بعدي
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 اضطراب كاهش-11
 تجربي آزمايشات و شناسي،شيمي زيست تجربي، علوم دروس مخصوصا تربيت، و تعليم امر درفناوري از استفاده مزاياي از ديگر يكي

 دليل به هافناوري اين باشد.مي علم و مدرسه درس، به آنان منديعالقه ميزان افزايش و آموزاندانش بين در  اضطراب كاهش
 زيست حساسيهاي بودن، ساز خطر امكان چون هاي اضطراب كاهش در مؤثري عامل توانندمي دارند، انگيزه ايجاد كه هاييقابليت

 .آيند شمار به آموزاندانش در احتمالي محيطي،خطرات
 اخالقي و تربيتي هايآموزش -12

 و هافيلم از استفاده با نمود. اشاره عيني صورت به اخالقي و تربيتي مسائل آموزش به توانمي درس، كالس در هافناوري از استفاده
 از تا داد آموزش آموزاندانش به مؤثر امّا ساده، روش به را مسائل نوع اين توانمي تربيتي، و مفيد هايپايگاه بررسي نيز و هابازي
 .گيرد قرار فراگير و آموزدانش ذهن در پايدار تقريباً صورت به معلم نظر مورد مطلب طريق، اين
 اعتقادي ئلمسا و اسالمي احكام آموزش -13
 يادگيري در كه باشدمي پرژكتور ويدئو و افزارنرم طريق از آموزان دانش به اسالمي احكام آموزش ها،فناوري مزاياي ترينمهم از يكي
 هاي دستاورد  يا مجاز هاي آزمايشگاه به مختص افزار نرم انواع  از استفاده مثال، عنوان به دارد؛ بسزايي نقش مسائل اين سريع
 امر  به شاياني كمك كه باشند ايچندرسانه صورت به توانند مي افزارها نرم .اين باشد شده حاصل تجربي صورت به كه يعلم

 ..باشند داشته اطالعات انتقال و آموزش
 تربيت و تعليم در فناوري ابزارهاي

 الكترونيكي هايتخته -1
 درس و رياضي درس مخصوصا تربيتي علوم دروس تدريس امر در تواندمي كه است هاييفناوري از يكي الكترونيكي، هايتخته

 اين از آموزدانش و استاد كه هنگامي نمايد. موقعبه و هنگام زود ارزيابي خود نيز و سريع بازخورد بحث به شاياني كمك فيزيك
 يا عيب رفع به نسبت الزم صورت در و كندمي مشاهده را خود عمل بازخورد سرعتبه نمايد،مي استفاده تمرين حل براي هاتخته
 وتا هيجانات ، هاجذابيت نمايد. ارزيابي را مطلب درك ميزان نيز و خود توانايي ميزان تواندمي همچنين ورزد.مي مبادرت آن ارتقاع

 زيادي كمك  ددارن كارايي  آموزش و تدريس امر در و است شده بيني پيش هاتخته نوع اين براي كه ابزارهاي و رنگي تنوع حدودي
 .دننمايمي يادگيرنده و  معلم به
 پرژكتور ويدئو -2

 ويدئو از استفاده مزاياي از گروهي، كار افزايش و اجتماعي حس تقويت انگيزه، ايجاد داري،كالس تدريس و آموزش امر در كمك
 هايرايانه از استفاده با را اسيشن زيست و آزمايشگاهي،شيمي دروس مخصوصا درسي مطالب معلم كه هنگامي باشد.مي پرژكتور
 مطلب به را آموزاندانش حواس تمام تقريباً آورد،مي در نمايش به كالس پرده روي بر پرژكتور ويدئو طريق از و تاپلپ يا خانگي
 آموزاندانش عهده بر را متنوع تحقيقاتي موضوعات نيز و بعدي هايدرس تدريس تواندمي معلم همچنين سازد.مي معطوف درسي

 كار انگيزه، باعث امر اين نمايند. ارائه كالس در پرژكتور ويدئو طريق از را ديگر متنوع هايطرح و خود مطالب نيز هاآن تا گذاشته
 .شد خواهد كالس در نشاط و شور و فعاليت و گروهي

 اينترنت-3
 نمايد؛مي مطلب بهتر درك و معلم به فراواني هايمكك تدريس، اهداف با همسو و تدريس حين در علمي مفيد هايپايگاه از استفاده

 و گرفت كمك جستجوگر موتورهاي از تدريس حين در توانمي و... شناسيزيست شناسي،زمين ،علوم مانند: هاييدرس در مثالً
 تمارين حل براي يا ذاشت.گ نمايش به فراگير براي لحظه، همان در و آورد دست به را مطلب آن مورد در دنيا روز اطالعات و تصاوير
 به را تمارين و نمود استفاده داده، جاي خود درون فلش صورت به را درسي كتب كه nli.ir مانند تخصصي  هاييپايگاه از دروس
 از استفاده مزاياي ديگر از شد. خواهد آموزدانش براي خودارزيابي و سريع بازخورد باعث نيز امر اين نمود. حل جذاب خيلي صورت

 .نمود اشاره پژوهش امر در هاآن از برداريبهره روش و ارزشمند اينترنتي هايپايگاه معرفي به توانمي فناوري اين
 ايرايانه هايبازي و افزارهانرم-4
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 مطلوبي استفاده دروس تدريس براي توانمي شوند،مي طراحي جذاب محيطي با و متنوع صورت به كه هاييبازي و افزارهانرم از
 تدريس امر در هاآن از بتوانند معلمان تا نمود طراحي نمايش و بازي صورت به را علوم و رياضي چون دروسي توانمي مثالً نمود؛

 مطالبِ  بهتر و بيشتر درك براي نيز هاآن تا نمايند معرفي آموزاندانش به را افزارهانرم اين تواندمي نيز معلم نمايند. استفاده
 مورد را آموزاندانش سن و تحصيلي سطح بايد افزارهانرم گونه اين طراحي در بپردازند. آن مورد در تمرين به خانه در شده،تدريس
  .داد قرار توجه

  اهداف و سؤالهاي پژوهش:
از  ناحيه يك اروميهراهنمايي و متوسطه مقاطع   پايهگيري معلمان علوم  هدف كلي پژوهش مشخص نمودن سطح و ميزان بهره 

 .اطالعات و ارتباطات وريفنا

  روش پژوهش-1
پايه پيمايشي و از نظر هدف، كاربردي بوده است. جامعه پژوهش در برگيرنده  دبيران علوم  -اين پژوهش از نظر روش، توصيفي 

بوده  نفر دبير زن) 30نفر دبير مرد و  20نفر ( 50شناسي) است كه تعداد دبيران در اين شرايط  زمين،زيست و (شيمي، فيزيك 
نفر دبير زن در دبيرستان)  20نفر دبير مرد  15نفر دبير زن در مدارس راهنمايي و  10نفر دبير مرد و  5است. گروه نمونه شامل  (

ابزار پژوهش: اطالعات مورد نياز از طريق اجراي پرسشنامه  .انتخاب شدندبه صورت داوطلبي گيري  باشد كه به شيوه نمونه مي
  ي شده است. آور محقق ساخته جمع

نفر از  دوتوسط  سواالتاعتبار صوري و محتوايي  است كه در آن ميزان استفاده از فناوري اي گزينه 5 ،سؤال 4 شامل پرسشنامه 
 .محاسبه شد 80/0اساتيد علوم تربيتي كه در حوزه فناوري صاحب تخصص هستند، مورد تأييد قرار گرفت و پايايي ابزار به ميزان 

هاي آمار توصيفي از قبيل محاسبه ميانگين و درصد، در بخش آمار  گيري از روش حليل دادهها، عالوه بر بهرهبراي تجزيه و ت
  .استنباطي از استفاده شد

  .سؤاالت پژوهش عبارتند -2
 ؟آشناي دارند در چه سطحي از فناوري معلم علوم - 1
 كنند؟ به چه ميزان استفاده ميبراي تدريس  فناوري معلمان از - 2

 زير ساخت هاي فناوري تا چه اندازه نيازهاي آموزشي را برآورده مي كند؟امكانات  - 3

 ميزان استقبال و همكاري مسئولين واحد ها از استفاده از فناوري چقدر است؟ - 4

  
  
  نتايج و بحث-3
  .رج شده استد 5تا  1اطالعات و ارتباطات به تفكيك انواع ابزارهاي مورد استفاده در جداول  سطح استفاده معلمان از فناوري 

  معلمان از منابع اطالعاتي آشناييتوزيع فراواني با توجه به سطح   1شمارهجدول 
  درصد  فراواني   آشناييسطح 

  عدم آشنايي
  كم

  متوسط
  زياد 

 بسيار زياد

2  
20  
8  

10  
10 

4  
40  
16  
20  
20  

  100  50  جمع كل 
  
آشنايي كم از فناوري و امكانات سخت افزاري براي تدريس  آشنايي  مربوط بهبيشترين فراواني سطح  1شماره  توجه به جدول  با

باشد. از نظر آماري تفاوت  ميدرصد  4عدم آشنايي با كمترين فراواني مربوط به سطح  دصد در مقابل آن  40و كمك تدريس با 
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و نحوه  به كارگيري سخت  يمنابع اطالعاتفناوري و از  آشنايي داري بين توزيع فراواني معلمان مورد مطالعه بر اساس سطح معني
مي شود.سطح اختالفي كه بين دو سطح عدم آشنايي و يا آشنايي كم وجود دارد مشاهده افزاري و نرم افزاري فناوري در امرآموزش 

بيانگر اين نكته مهم  است كه اين دو سطح هر دو در سطح پايين جدول قرار دارند و ميزان آمار باالي اين دو سطح يك نو ضعف 
  اي آموزش محسوب مي شوند.بر

  فناوريتوزيع فراواني با توجه به سطح استفاده معلمان از ابزارهاي  2جدول 
  درصد  فراواني   سطح استفاده 
  عدم استفاده

  كم
  متوسط

  زياد 
  بسيار زياد 

0  
17  
11  
18  
9  

0  
34  
22  
36  
18  

  100 50 جمع كل
استفاده زياد با  مربوط به سطح  فناوريه از ابزارهاي ،بيشترين فراواني سطح استفاد 2شماره  با توجه به جدول

باشد. از نظر آماري  ميدرصد  18استفاده بسيار زياد با و كمترين فراواني مربوط به سطح درصد مي باشد  36
مشاهده  فناوريدار بين توزيع فراواني معلمان مورد مطالعه بر اساس سطح استفاده از ابزارهاي  تفاوتي معني

).اين اختالف بيانگر اين واقعيت است كه اگر چنانچه شرايط و امكانات مهيا باشد معلمان و 001/0شود ( مي
 اساتيد به راحتي تمايل به استفاده دارند.

 امكانات و زير ساخت هاي فناوري در ذر مدارس 3 جدول شماره 

  درصد فراواني امكاناتسطح
 عدم امكانات

  كم
  متوسط

  زياد 
  بسيار زياد 

0 
15  
20  
10  
5  

0  
30  
40  
20  
10  

  100 50 جمع كل
 
امكانات و زير ساخت هاي مربوط به  امكانات حوزه فناوري براي آموزش و كمك اموزشي   3 جدول به توجه با

درصد) و كمترين سطح مربوط به عدم امكانات  40امكانات متوسطه (   سطح فراواني اختصاص دارد به  بيشترين
 معنا داري تفاوت آماري نظر مي باشد.از 0در سطح مدارس و آموزشگاهها با فراواني  سخت افزاري و نرم افزاري

دهد.اين اختالف  مي نشان ابزارهاي سطح امكانات و اساس بر مطالعه امكانات زير ساخت مورد فراواني توزيع بين
موزش و استفاده از واقعيت را مي رساند كه اراده و برنامه هاي در سطح كالن براي اختصاص امكانات كمك آ

  تكنولوژي فناوري وجود دارد.
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  ميزان عالقه و همكاري مسولين واحد ها به استفاده از امكانات فناوري 4جدول شماره 
  درصد فراواني همكاريسطح

 عدم همكاري
  كم

  متوسط
  زياد 

  بسيار زياد 

0 
22  
25  
3  
0  

0  
44  
50  

6  
0  

  100 50 جمع كل
  

ن عالقه و همكاري مسئولين واحد در استفاده از امكانات آموزشي و كمك مربوط به ميزا 4شماره   جدول
آموزشي مناسب،توسط دبيران مي باشد   كه بين  ميزان عالقمندي  متوسط و عدم استقبال مسئولين اختالف 
چنداني وجود ندارد.هر چند آمار نشان مي دهد كه بيشترين جامعه آماري  مربوط به سطح عالقمندي متوسط 

مترين مربوط به عدم عالقه و عالق بسيار زياد با آمار فراواني صفر مي باشد  اما اين واقعيت را مي رساند  و ك
چون كه عالقه كم و متوسط هر دو نزديك به هم هستند  و هر دو سطح ،در سطح متوسط و پايين تر از حد 

اساسي در دوران كار آموزي براي كليه متوسط جامعه آماري مي باشند.نياز  استفاده از اين امكانات به صورت 
رشته ها در مراكز آموزشي عالي كه متولي امر آموزش نيروي انساني هستند آموزش داده  نشده است پس عالقه 

   چنداني  هم براي استفاده از خود نشان نمي دهند.
  نتيجه گيري -5 

هاي علوم پايه مطابق با نظر جامعه  فناوري در مدارس مخصوصا براي رشته از استفاده سطح زمينه در نتايج
 سطح بودن مي دهد  كه عوامل متعددي در استفاده كردن و يا عدم استفاده دخالت دارند .پايين نشان آماري

جستجو  هستند، مواجه آن با عمالً معلمان كه موانعي در وجود توان مي را اطالعات فناوري كاربرداستفاده از 
پايين ترين سطح سيستم اداري آموزش يعني مدارس و  در فناوري اربردك سبب كه متعددي عوامل .كرد

مي  اشاره زمينه اين در مورد چند به است. كه گرفته قرار بررسي مورد مي شود، معلمان توسط آموزشگاه ها
 سواد كمبود و معلمان كافي عدم آگاهي جديد، هاي فناوري به توجه عدم و سنتي هاي به روش توجه شود،

 عدم ها، آن نظر از بودن آن غيرمفيد و معلمان بين اطالعات فناوري كاربرد به احساس نياز عدم تي،اطالعا

 فناوري از به استفاده آن در كه درسي بهاي كتا محتواي خاص اطالعات، ساختار فناوري امكانات به دسترسي

 ناكافي بودن همچنين و شود مي تأكيد آن در سنتي هاي به روش همچنان و نيست چنداني نياز اطالعات

و مواردي چون عدم همكاري مسئولين و عالقه به استفاده از فناوري  فناوري زمينه در خدمت ضمن هاي آموزش
   .هستند جمله از آن در امر آموزش

 .است حاضر پژوهش هاي يافته بر تأييدي اند، قرار داده شناسايي مورد را موانع وجود كه پژوهشي هاي يافته

  .است فاوا معلمان از استفاده كم ميزان بر توجيهي موانع اين وجود ديگر عبارت به
اين  از يكي كنند استفاده ندرت به فناوري از ابزارهاي معلمان شود مي سبب كه دارد وجود متعددي داليل 

   :مي شود  اشاره آن از مواردي به ذيل در كه است  فناوري از استفاده راه سر بر موانعي وجود داليل
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 نرم مشكالت ناكافي، جنبي هاي دستگاه ناكافي كامپيوتر، تعداد مثال عنوان به :فني  -ساختي زير موانع 1-

در امر   فناوري كاربرد راه سر بر موانع ديگر از :موانع فردي -2است. جمله اين از و ضعف پشتيباني  افزاري
 اشاره معلمان بين فناوري به نسبت بينش -و  دانش ضعف به توان مي زمينه اين در .است فردي آموزش موانع

 خريد باالي هاي هزينه آموزشي، هاي هزينه مهارت بودن باال شامل اقتصادي موانع :اقتصادي موانع -3كرد.

 توان مي زمينه اين در :آموزشي -موانع فرهنگي -4مي باشد. قبيل اين از مواردي و آموزشي و مواد تجهيزات

 در افراد مقاومت ديگر، دليل .كرد اشاره  اهميت و جايگاه فناوري  با رابطه در مناسب اطالع رساني عدم به

 گرفته پرورش آموزش و مسئوالن از آموزشي نوآوري مخاطبان كه معني به اين است؛ نوين ي هاي فناور برابر

 نداشتن، آمادگي ناآشنايي، دليل به آموزان دانش خود و آموزان اولياي دانش حتي و معلمان و مديران تا

 آن مي انكار و رفع در آموزشي، نوآوري با مواجهه در مانند آن، و خالق برخوردهاي گرفتن پيش ضرورت

 شود، نگرش معلمان بين فناوري از استفاده ميزان پايين بودن سبب تواند مي كه داليلي از ديگر يكي .كوشند

 كند معلم احساس اگر .باشد منفي يا مثبت تواند مي فناوري معلمان به نگرش .است فناوري به نسبت ها آن

 داشته به آن منفي نگرش اگر ولي كند؛ مي استفاده آن از است، داراي مزيت و است مفيد او براي فناوري كه

   .مي كند مقاومت آن برابر در باشد،
  
  پيشنهادات-6
 فناوري  از استفاده كم  هش،پژو هاي يافته :شود ارائه مي زير پيشنهادات تحقيق يافته هاي اساس بر پايان در

 و پرورش آموزش بيشتر تالش رو اين از .دهد مي مخصوصا  دبيران مقطع متوسطه را نشان  توسط معلمان را

 اين در هاي الزم ريزي برنامه شودكه با تالش و استمرار  مي فناوري پيشنهاد از استفاده ميزان توسعه براي

 .گيرد پايين صورت مي سطوح مجموع  در فناوري در از هره گيريب داد، نشان ها يافته .پذيرد صورت جهت

 براي دوره هاي آموزشي برگزاري .شود تالش فناوري از سطح استفاده ارتقاء براي است ضروري اساس، اين بر

 حل راه يك عنوان به تواند مي يادگيري -فرايند  آموزش و ياددهي كاربرد فناوري در باالي سطوح با آشنايي

  ر قرار گيرد.مد نظ
علوم پايه يك  معلمان به بودن محدود همچنين و جامعه آماري حيث از حاضر پژوهش محدوديت به توجه با -

كه مسئولين و برنامه ريزان فراخوان هاي پژوهشي در سطح كالن داشته   شود پيشنهاد مي منطقه خاص ،
  آموزش معلوم شود. باشند تا ميزان قوت و ضعف استفاده از اين امكانات حياتي براي

  استفاده و به كارگيري امكانات فناوري در حوزه آموزشي به صورت اجباري و در چارچوبي خاص اجرايي شود.-
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  منابع:

  . 1386، يادگيري و دانشگاههاي باز و از راه دور، پيك نور، سال اول، شماره دوم -فرايند ياددهي،ابراهيمزاده، عيسي -1

  . 1381عات در آموزش و پرورش، ماهنامه خبري علمي و فرهنگي نگاه؛)الگيري از فناوري اط بهره،عباس مقيم،  احمدي-2

آموزان و آموزگاران دوره دبيرستان،  هاي آموزشي شبكه جهاني ميزان دسترسي، استفاده از آن و ديدگاه دانش قابليت،اسالمي، محسن -3
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  چكيده
علوم  مشخص مي كند. در اين پژوهش به تحليل محتواي مطالب كتابمحتواي كتاب درسي ميزان فعاليت دانش آموز را 

ي باشد و نمونه متجربي به روش ويليام رومي پرداخته شد. جامعه آماري اين پژوهش ، كتاب علوم تجربي پايه هشتم متوسطه اول 
موز با متون درگيري دانش آ فصول نهم و دهم اين كتاب مي باشد. نتايج به دست آمده در اين پژوهش نشان مي دهد كه ميزان

محتويات آن  مي باشد و 875/0و  09/1تصاوير و سواالت به ترتيب  و غير فعال و همچنين ميزان درگيري دانش آموز با 127/0
  فعال مي باشد

  كلمات كليدي
 تحليل محتوا ، ويليام رومي ، علوم ، ضريب درگيري
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  مقدمه - 1
مورد توجه پژوهشـــگران و  يراســـت كه در چند دهه اخ ياز جمله موضـــوعات يآموزشـــ يكتاب ها يمحتوا ينقد و بررســـ

صان تعل ص ست. توجه به ا يتو ترب يممتخ ضوع م ينقرار گرفته ا ست ييهاتواند توانا يمو ش يكتاب ها يها يو كا  ياردر اخت يآموز
شكار نما يجامعه دانش آموز س يها نامهو به طراحان بر يدرا آ ش يهابهتر كتاب  يندر تدو يدر  ينو به معلم يدكمك نما يآموز

  .يدنما ياري يمنابع آموزش يها ياثربخش با شناخت و رفع كاست يآموزش ها يهدر ارا
س كتاب ش يمحتوا يا يدر س يازن يمطالب آموز س يلو تحل يبه برر ست.  يسابقه طوالن يمحتوا دارا يلدارد، تحل يعلم يو برر ا

ـــ يزندگ يطبه منظور فهم اطالعات مربوط به مح فقط يه،اول يدر گام ها يكتكن يناگرچه ا كاربرد  يارتباط يها يامپ يفو توص
اســت كه دباره  يعلوم يرا برداشــته اســت تا آن اندازه كه امروزه موضــوع اصــل يبلند هايگام  يشخو يتكامل ينداما در فرآ يافت

به  يدرس يآموزش وپرورش بطور اعم و برنامه ها از جمله يو اجتماع ياسيعلوم س ي،مطالعات انسان ينهكند و زم يانسان بحث م
  طور خاص است. 

ست.  كالس درس فعال و كارآمد مؤثر يك يجاددر ا يمتعدد عواملي س يهعوامل، ارا يناز ا يكيا ست.  يمحتوا در صورت فعال ا به 
ست يبرا ست يدامر مهم با ينبه ا يابيد س اهداف ينبه ا يابيعوامل د سب، ن نياز ا ينانگردد و اطم يبرر س يازتنا  تحليل و يبه برر

ــ يمحتوا دارد. گرچه در رابطه با كتاب ها برنامه  براي ها كه يلتحل يناز ا يكيتوان انجام داد. اما  يرا م يمختلف يلهايتحل يدرس
  ].3باشد [ يم يروم يلياماست، روش و يو ضرور يدمف ياربس يدرس يبرنامه ها يرندگانگ يمو تصم ينمؤلف ي،درس يزانر

. يباشدم ييها يرمجموعهز يدارا يزروشها ن يناز ا يككه هر يشودانجام م يفيو ك يبه دو روش كمّ يدرس يكتابها يمحتوا يلتحل
 يســاز يو كمّ يابيآنها ارز يمشــترك تمام يژگيدارد كه و يدتأك يو فنون يكردهااز رو يمحتوا بر مجموعها يلتحل يكمّ يروشــها

 ياز ابعاد و مالكها يكهر  يها و مكان و فضا يدهپد يعدد يو شاخصها يبر استفاده از فراوان يدو تأك يدرس يابعاد مختلف محتوا
 ييخوانا يدسته از روشها به فرمولها اين پردازد، يمحتوا م يو بررس يلبه تحل ياضيمورد نظر محقق است كه با انجام محاسبات ر

ستفاده از فنون كمّى است كه قابل نتيجه، هاى عددى و در ها در قالب عبارت ياممحتواى پ يلتحل هدف. ]2معروف است[  ينا يتا
شد، با يشروش را افزا صد و يدمى بخ صورت كمّى )در محتوا  يلصورت، تحل ينا يرشود. در غ يلشمارش( تبد داده هاى ما به 

ــتن ــاهده اى و تحق يقمورد خاص در تحق يكمحتوا  يل، تحل يس ــود و  يخىتار يقمش ــوب مى ش ــنادى محس  يت،از نظر ماهاس
مى  يلمنابع مورد بررســى طى دســتكارى هاى آمارى به داده هاى كمّى تبد يفىآن محتواى ك يقاســت كه از طر كمّى پژوهشــى

  ] .5شود [

  اهداف پژوهش - 2
س سطه اول و  يهپا يدر كتاب علوم تجرب يروم يليامو يدگاهفعال از د يرغ يافعال  يتوجه به مقوله ها يزانم يبرر شتم متو ه

  به آنها توجه شود. يدرس يدر محتوا يدكه با يموجود و مشخص كردن موارد يتوضع يينتب يننهمچ

  سواالت تحقيق - 3
  فعال؟ يرغ ياشود  يفعال قلمداد م يهشتم ، محتوا يهپا يفصل نهم و دهم كتاب علوم تجرب يمحتوا ياآ

  شده است؟ ينو تدو يفو دانش آموز محور ، تأل يپژوهش يكردهشتم ، با رو يهپا يفصل نهم و دهم كتاب علوم تجرب يمحتوا آيا

  روش پژوهش - 4
 يفيتالش محقق بر آن اســت تا توصــ يفيتوصــ يقاتباشــد.  در تحق يمحتوا م يلو از نوع تحل يفيپژوهش، توصــ ينروش ا

ضوع ارائه دهد كه در ا يك ياو  يتموقع يكو منظم از  يواقع يني،ع ست ابتدا به جمع  يرمحقق ناگز ينه،زم ينمو اطالعات  يآورا
 يسهپردازد و سپس به مقا يم يجار يعو وقا يطمسائل، شرا يو بررس ييبه شناسا آنبپردازد؛ پس از  يدهپد يكو مفصل از  يواقع
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ش سناد يعوقا يابيو ارز ستناد ا طبقات و مولفه ها در بخش   يفراوان يپردازد. از جداول و نمودارها برا يدارد م ياركه در اخت يبه ا
  ر استفاده شده است.مذكو يها

  جامعه آماري و نمونه پژوهش - 5
 يتوســط وزارت آموزش و پرورش م 1395هشــتم متوســطه اول چاپ شــده  در  يةپا يپژوهش كتاب علوم تجرب ينجامعه ا

  فصل دارد. 15صفحه و  145كتاب ينباشد ا
ش يمحتوا يلتحل يبرا  س ينتدو يآموز ش 10،  يشده در كتاب در صفحات آموز صد از  سك يدر  يبه عنوان نمونه آمار يتاب در

  ].3شود [ يانتخاب م يفعال ، بصورت تصادف يرغ ياسواالت فعال  و يرشمارش تعداد جمالت و تصاو يپژوهش برا
  .يردگ يقرار م يپژوهش فصول نهم و دهم به عنوان نمونه مورد بررس يندر ا

  ابزار جمع آوري اطالعات - 6
  .يداستفاده گرد يروم يمحتوا يلو پرسش ها از جدول تحل يرمتون، تصاوطبقات در سه بخش  ياستخراج فراوان يبرا

  روش ويليام رومي در تحليل محتواي كتب درسي - 7
سال  شي در آموزش علوم )) را در  صاحب نظران تعليم و تربيت كتاب خود را بنام (( تكنيك هاي پژوه ويليام رومي يكي از 

اســت، يك روش تحليل كمي اســت. كه به توصــيف عيني و منظم محتواي آشــكار ارائه كرد. روش او چنانكه خود او معتقد  1986
ــلي تحليل محتوا عبارتند از: تعيين هدف، نمونه گيري، رمز گذاري و مقوله  ــگاهي مي پردازد. مراحل اص ــي و آزمايش مطالب درس

م رومي مي توان گفت كه هدف آن بندي طبقه بندي مقوله ها، ارزيابي عيني طبقه ها.  درباره هدف روش تحليل محتواي ويليا
بررسي اين موضوع است كه آيا كتاب و يا محتواي مورد نظر، دانش آموزان را به طور فعال با آموزش يادگيري درگير مي نمايد؟ به 

ي نيز عبارت ديگر هدف اين است كه بسنجيم آيا كتاب به شيوه فعالي ارائه و تدوين و تنظيم شده است يا خير؟ درباره نمونه گير
همانند ســاير روش هاي ديگر پژوهش، اگر جامعه آماري وســيع باشــد مي توان دســت به نمونه گيري زد و چنانچه جامعه آماري 
سوم محتوا كد گذاري و  ستفاده كرد .  در مرحله  شد، مي توان از تمام جامعه به عنوان نمونه ا شته با سعت چنداني ندا مورد نظر و

م رومي براي تحليل محتواي كتابهاي درسي ابتدا محتوا را به سه قسمت متن كتاب درسي، تصاوير، مقوله بندي مي شود كه ويليا
  .]5[سواالت تقسيم مي كند و سپس براي هر قسمت مقوله هايي را تعريف مي كند

قوله، و در مورد درباره قسمت اول، يعني متن كتاب درسي، ده مقوله تعريف مي كند. در ارتباط با قسمت دوم يعني تصاوير چهارم
ستي  سو باي ست كه تحليل گر از يك  صل در مقوله بندي اين ا شود. مهم ترين ا سواالت چهار مقوله كد گذاري مي  سوم  سمت  ق
شاخص هايي كه اطالعات محتوا بر اساس آن در  سوي ديگر بايد  متغيرهايي را كه با آن سر و كار دارد به وضوح تعريف نمايد و از 

  ند تعريف كند به عبارت ديگر مقوله ها بايستي منعكس كننده هدف پژوهش باشند.مقوله قرار مي گير
  ويليام رومي، مقوله را به سه طبقه تقسيم مي نمايد، طبقه فعال، طبقه غير فعال، طبقه مقوله هاي خنثي. 

ت و چون مستلزم فعاليت در طبقه هاي فعال، دانش آموز با فعاليت هاي علمي و بطور كلي با يادگيري و آموزش درگير اس -
  فراگير است و يادگيري فعال را ارائه مي دهند به آنها مقوله هاي فعال گفته مي شود. 

در طبقه ها غير فعال دانش آموز مشغول فعاليت هاي علمي به معني واقعي نمي باشد و كتاب هايي كه روي اين مقوله ها  -
  تاكيد نمايند كتاب هاي غير پژوهشي خواهند بود.

ــي ايفا نمي كند و  - ــيابي و تحليل كمي كتب و متون درس ــتند كه نقش مهمي در ارزش مقوله هاي خنثي مقوله هايي هس
  بنابراين در ارزشيابي مي توان از آنها صرف نظر نمود.

م )) روش ارائه شـــده توســـط ويليام رومي را كه عينا برگرفته از كتاب (( تكنيك هاي پژوهش در آموزش علو يبعد يدربخش ها
  اوست آورده شده است.
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  ارزشيابي متن درس -1-7
aز دانش آموز ) بيان حقيقت: بيان حقيقت عبارتســت از بيان ســاده مفروضــات و يا مشــاهداتي كه بوســيله فرد ديگري غير ا

   انجام پذيرفته است.
bست از نظرات ا صول كلي عبارت صول كلي (تعميم ها): منظور از بيان نتايج يا ا سندگان كتاب ) بيان نتايج يا ا شده توسط نوي رائه 

  درباره ارتباط بين مفروضات و موضوعات مختلف.
c.تعاريف: منظور جمالت يا جمله اي است كه براي توصيف و تشريح يك واژه يا اصطالح آورده مي شود (  
d .سواالتي كه در متن مطرح شده و جواب آنها بالفاصله بوسيله مولف داده شده است (  
e ايجاب مي كند دانش آموز براي پاسخ به آنها مفروضات داده شده را تجزيه و تحليل نمايد.) سواالتي كه  
f .از دانش آموز خواسته شده كه نتايجي را كه خود او بدست آورده بيان نمايد (  
gشده كه آزمايشي را انجام داده و نتايج حاصل از آن را تحليل نمايد و يا اينكه سته  شده را حل مسا ) از دانش آموز خوا ئل عنوان 

  .كند
h.سواالتي كه به منظور جلب توجه دانش آموز ارائه شده و جواب آنها بالفاصله بوسيله نويسنده كتاب در متن نيامده است (  
i صاوير يا مراحل انجام يك آزمايش را مورد مالحظه قرار دهدو بطور كلي جمالتي كه در ست كه ت شده ا سته  ) از دانش آموز خوا

  از مقوله هاي فوق نگنجد در اين مقوله جاي مي گيرد .  هيچكدام
j .سوالت مربوط به معاني بيان (  

جزء  hو  gو  fو  eجزء مقوله هاي غير فعال به حساب مي آيند و مقوله هاي  dو  cو  bو  aاز مقوله هاي ده گانه فوق، مقوله هاي 
ستند كه نقش مهمي در ارزيابي كتاب ندارند  jو  iمقوله هاي فعال قلمداد مي گردند. دو مقوله آخر يعني  ) از مقوله هاي خنثي ه

و بنابراين مي توان از آنها در امر ارزشيابي و تحليل، چشم پوشيد و صرفنظر كرد. به منظور محاسبه ضريب درگيري دانش آموز با 
  مجموع مقوله هاي غير فعال تقسيم نمود: متن و يا به منظور سنجش سطح فعاليت فراگير مي توان مجموع مقوله هاي فعال را بر 

  
  

  ارزشيابي تصاوير و اشكال -2-7
  هر كدام از اين تصاوير را تحليل نموده و در يكي از مقوله هاي زير جاي دهيد: 

a .تصويري كه از آن فقط براي تشريح موضوع خاصي استفاده شده است (  
bضوعات داده شده فعاليت يا آزمايشي را انجام دهد. ) تصويري كه از دانش آموز مي خواهد تا با استفاده از مو  
c .تصويري كه براي تشريح شيوه جمع آوري وسايل يك آزمايش آمده است (  
d.تصويري كه در هيچكدام از مقوله هاي فوق نگنجد (  

  له هاي خنثي هستند.مقو dو  cمقوله فعال قلمداد مي شود و مقوله هاي  b، غير فعال و aاز مقوله هاي چهارگانه فوق، مقوله 
  براي محاسبه ضريب درگيري، در اينجا نيز مقوله فعال بخش بر مقوله غير فعال مي شود. 

 
  
  

  زشيابي سواالتار -3-7
  :يمده يم يجا يرز ياز مقوله ها يكيرا در  يكسؤالها را انتخاب نموده و هر

aيافتتوان  يدركتاب م يمكه جواب آن را مستق ي) سؤال.  
bاست. يفآن مربوط به نقل از تعار كه جواب ي) سؤال  

مجموع	مقوله	هاي	فعال
	مجموع	مقوله	هاي	غير	فعال    ضريب درگيري دانش آموز با تصاوير=   

مجموع	مقوله	هاي	فعال
مجموع	مقوله	هاي	غير	فعال    ضريب درگيري دانش آموز با تصاوير=  
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cــؤال ــخ به آن، دانش آموز با يكه برا ي) س ــا يريگ يجهجهت نت يدخود در درس جد ياز آموخته ها يدپاس  يدجد يلدر مورد مس
  استفاده كند.

dيدرا حل نما يكه در آن از دانش آموز خواسته شده تا مساله بخصوص ي) سؤال.  
 مي فعال قرار يمقوله ها يدر زمره  dو  c يفعال و مقوله ها يرغ يمقوله ها يدر زمره  bو  a يفوق مقوله ها يطبقه بند در
  ].1گردد[ يم يرفعالغ يبر مجموع مقوله ها يمفعال تقس يمجموع مقوله ها يري،درگ يبمحاسبه ضر يبرا يزن ينجا. در ايرندگ

  
  
  
  

  شاخص درگيري فعاليت محور بودن كتاب -4-7
سبه  يبرا صادف 10محور بودن كتاب، ابتدا  يتدر فعال يريشاخص درگ يمحا انتخاب كرده، و  يصفحه از متن را به طور ت
  .يمكن يبر تعداد كل صفحات م يمصفحات انتخاب شده را شمارش و سپس تقس يها يتتعداد فعال
  

  محاسبه ضريب درگيري -5-7
ضر سبه  صاو يريدرگ يببه منظور محا سطح فعالب ياسواالت كتاب و  و يردانش آموز با متن و ت سنجش   يرفراگ يته منظور 

  استفاده كرد: يرتوان از فرمول ز يم
  فعال. يرغ يبرمجموع مقوله ها يمفعال تقس يدانش آموز برابر است با مجموع مقوله ها يريدرگ ضريب
از صفر تا عدد ممكن است  ينفعال بودن محتواست. دامنه ا يزاناست كه نشاندهنده م يدانش آموز با محتوا عدد يريدرگ ضريب

شد. اما به نظر و يتنها يب س يك يروم يليامبا ضر يزمان يكتاب در ست كه  تا  4/0ينآن ب )يريشاخص درگ ( يريدرگ يبفعال ا
  .]1[باشد5/1

خواهد تا  يم يرانپردازد و از فراگ يم يبه ارائه اطالعات علم فقط نكته اســت كه كتاب ينگر ا يانب 4/0كمتر از  يريدرگ ضــريب
ــند. چن يكردن مطالب علمحفظ  يدر پ ــ يرغ يدر زمره كتاب ها يكتاب ينباش كه در آن دانش آموز  يدآ يبه حســاب م يپژوهش

شــود كه  يم يســتهنگر يم بانكيســتســ يكبه عهده  ندارد و به او و به ذهن او به عنوان  يادگيريرا در امر  يگونه نقش فعال يچه
  .]4[مطالب است  يگانيو با يحفظ و نگهدار يدر پ يشههم
سب يتاز حد به فعال يشاست كه ب يكتاب يانگرنما 5/1باالتر از  يريدرگ يبضر  يكتاب ين. در واقع چنيستن يپرداخته و كتاب منا

 ييكتاب ها ينبپردازد. چن يتانجام دهد و به فعال يلو تحل يهتجز يخواهد تا به نوع ياز دانش آموز م يرتصــو يادر مورد هر جمله 
ـــات و اطالعات  را  يتيفعال يخواهند تا به گونه ا يدهند و فقط از آن ها م يدانش آموز قرار نم ياررا در اخت كافي يعلممفروض

  .]7[انجام دهند 
صورت غ يزكتاب ها ن ينا يروم يلياماز نظر و ست. ز يهفعال ارا يربه  صورت يم ياديز يتفعال يراشده ا كه به اطالعات  يطلبد در 

شرا يكاف صورت فعال ارا يكتاب يروم يليامو يدهبه عق ينشود. بنابرا ينمتوجه  يرانفراگ يطو  ست و به  ست كه  يهمناسب ا شده ا
محدوده  ينا يينتع يعلت اســاســ يدباشــد. شــا 5/1و كوچكتر از  4/0ان كتاب بزرگتر از  حتوايدانش آموز با م يريشــاخص درگ

 يادگيرندهاســت كه فقط از  ييمختص كتاب ها 5/1 يالبا يريدرگ يباســتدالل باشــد كه ضــرا ينبر ا يمبتن يروم يليامتوســط و
شنيازبه دانش پ ينكهخواهد بدون ا يم يتو فعال يلو تحل يهتجز ستدالل توجه يبنا يرز يقو اطالعات و حقا يهاول خامو مواد  ي  يا

ضرا شند. بر عكس  شته با  يادگيرندهرا به  يقحقاشود كه فقط اطالعات و  يم ييشامل آن دسته از كتاب ها 4/0تر از  يينپا يبدا
  .]4[وادار كند يلو تحل يهاو را به تجز ينكهدهند بدون ا يم يهارا

	هاي	فعال قولهم مجموع	
= مجموع	مقوله	هاي	غير	فعال    ضريب درگيري دانش آموز با تصاوير 
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  نتايج پژوهش - 8
 يفمتناسب با تعداد صفحات فصل انجام شده است با توجه به طبقات تعر يريمتون، نمونه گ يريدرگ يبضر يدر محاسبه 
) نشان 1) و نمودار (1از طبقات در جدول ( يكهر  يكه فراوانمورد سنجش قرار گرفت  يروم يليامو يمحتوا يلشده در روش تحل

ــل ه يريدرگ يزانداده م ــده در بخش قبل  يلدر ذ ا،دانش آموز با متن فص ــتفاده از فرمول ارائه ش ــده و با اس ــبه ش نمودار محاس
  است. يدهمحاسبه گرد

صاو در صو 47  ير،بخش ت سبه 2ودار () و نم2آن ها در جدول( يكه فراوان يدانتخاب گرد يرت شده و محا شان داده   يبضر ي) ن
  آن آمده است. يلفصول در ذ يردانش آموز با تصاو يريدرگ

سبه  جهت سؤاالت،  يريدرگ يبضر يمحا شد  يازماييد، خود را ب يتهاسوال از فعال 15دانش آموز با  ستخراج  ها و بحث وگفتگو ا
 .يدبا سواالت محاسبه گرد دانش آموز يريدرگ يبآن ضر يلوطبقات آنها مشخص شد و در ذ

  
  هشتم يهپا يآن ها در فصل نهم و دهم كتاب علوم تجرب يجمالت وفراوان يطبقه بند ) : 1(جدول

 درصدفراونيطبقات

a 79199/46مقوله هاي غير فعال  

b 28374/16  

c 12017/7  

d 709/4  

e 1584/0مقوله هاي فعال  

f 8678/4  

g 6509/3  

h 109/4  

i 29959/16مقوله هاي خنثي  

j 00 

 171100جمع

  
  
  

  
  

127/							16				
							126					0 

مجموع	مقوله	هاي	فعال
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  پايه هشتم فعال در متن فصل نهم و دهم كتاب علوم يرفعال و غ يمقوله ها ) : 1(نمودار 

  هشتم يهپا يآنها فصل دهم كتاب علوم تجرب يو فراوان يرتصاو يطبقه بند ): 2(جدول 
 درصدفراوانيطبقاتوضعيت
a 2281/46غير فعال  
b 24063/51فعال  
d 1127/2وc خنثي  

 47100 
  

  
  
  

  
  هشتم يهپا ينهم و دهم كتاب علوم تجرب يفصل ها يرفعال در تصاو يرفعال و غ يمقوله ها): 2(نمودار

  
  

  هشتم يهپا يآن ها در فصل نهم و دهم كتاب علوم تجرب يسواالت و فراوان ي: طبقه بند )3(جدول
 طبقهصفحهسوالرديف
 77aفعاليت قسمت الف1

 77aفعاليت قسمت الف2

 77aفعاليت قسمت الف3
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 80cگفتگو كنيد4

 80cخود را بيازماييد5

 80cخود را بيازماييد6

 82aفعاليت7

 88dفعاليت8

 92aفعاليت9

 94aفعاليت ب10

 94aفعاليت پ11

 94aفعاليت ت12

 94cعاليت دوم الفف13

 94cفعاليت دوم ب14

 96cفعاليت15

  هشتم يهپا يآنها فصل نهم و دهم كتاب علوم تجرب يسواالت و فراوان يطبقه بند ): 4(جدول
 درصدفراوانيطبقاتوضعيت
aغير فعال و  b 833/53  
cفعال و  d 767/46  

15100 
  
  

  
  هشتم يهپا ينهم و دهم كتاب علوم تجرب يال در سواالت فصل هافع يرفعال و غ يمقوله ها ):3(نمودار

  
  
  
  
  
  

در مجموع  يتهاها شامل پرسش ها  و فعال يتكه تعداد فعال يمپرداز يمحور بودن كتاب  م يتفعال يريشاخص درگ يحال به بررس
  شود: يمحاسبه م يرشاخص بصورت ز ينباشد كه ا يم 13صفحه كتاب برابر  21
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غير فعال فعال
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									8												0  

مقوله	هاي	فعال مجموع
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  .لحاظ در زمره فعال قراردارد يناز ا يناست بنابرا 5/1و 4/0 ينمحور بودن ب يتفعال يريشاخص درگ نكهيا يلبدل

  

  نتيجه گيري - 9
صل نهم و دهم كتاب علوم تجرب يمحتوا يلپژوهش، تحل ينهدف از انجام ا شتم بود. با توجه به جدول ( يهپا يف ) مقدار 1ه

ـــبه گرد 127/0 ـــت كه ا يمعن ينبد ين، ا 4/0كوچكتر از  يعدد يعني يد،محاس ـــل در زمره  يمتن ها يناس ـــده فص  يارائه ش
به عهده ندارد و به او و به ذهن  يادگيريدر امر  ينقش فعال يچگونهكه دانش آموز در آن ه يردگ يقرار م يپژوهشــ يرغ يمحتواها

 يمعن ينبد يجهنت ينمطالب است. ا يگانيو با يحفظ، نگهدار يدر پ يشهشود كه هم يم يستهنگر يبانك يستمس يكاو به عنوان 
 يحاصــله، م ي يجهباشــد. با تأمل برنت مين يواقع يبه معنا يعلم يها يتدانش آموز مشــغول فعال يادگيري، ينداســت كه در فرآ

 در متن ياديز يممطالب و مفاه يق،است كه حقا ينفصل ها، ا ينمتن ا يينپا ياربس يريدرگ يبضر يلاز دال يكيكه  يافتتوان در
 يششده را افزا يادمتن  يرفعالغ يكه تعداد مقوله ها يدهاستفاده گرد يمانتقال مستق يآنها، از روش ها يانارائه شده است كه در ب

آنها  يو اطالعات كاست و درجهت طرح و ارائه  يمبا متن، از حجم مفاه يريدرگ يبضر يشتوان به منظور افزا يداده است. پس م
در فصــول نهم و دهم كتاب  يردانش آموزان با تصــاو يريدرگ يب) ضــر2ال بهره جســت. طبق جدول(و فع يممســتق ياز روش ها

ساس تكن ضر يم 09/1 يروم يليامو يكبرا شد،  صاو يكتاب يانگرنما 5/1و  4/0 ينب يريدرگ يببا ست كه ت صورت فعال م يرا  يب
 يم 875/0 يروم يليامو يكدهم كتاب براساس تكندانش آموزان با سواالت در فصول نهم و  يريدرگ يب) ضر3باشد. طبق جدول(

ضر شد،  سواالت در فص يانگرآننما 5/1و  4/0 ينب يريدرگ يببا صورت فعال ارا يها لاست  كه  شده است. بنابر  يهنهم و دهم  ب
 يرخود درگ يا محتوارا ب يادگيرندهبرخورد نموده و  يادگيرندهشده است كه بصورت فعال با  يهارا يو سواالت به گونه ا يرتصاو ينا
نموده و اورا به  يبخود ترغ قبلي ياتو استفاده از تجرب يعلم يممفاه يافتنرا به جستجو و  يادگيرندهنموده  يسع يعنيسازد،  يم

  كند. يم يتخود هدا  يشخص يها يافته يلوتحل يهتجز
  
  
  

  مراجع
  

 يآموزش يزيره متوسطه، جلد سوم ، تهران ، سازمان پژوهش و برنامه رجامع دو يدرس يزيبرنامه ر يراهنما يطرح مطالعات ي،مهد ،ينه]چوب1[
 ،1380.  
  ).1386نور، تهران( يام، انتشارات دانشگاه پ يتيو علوم ترب يدر روان شناس يقتحق يروش ها ي،عل ،] دالور2[
  .1393تهران  يان،دانشگاه فرهنگ(دانش ها ومهارت ها)، يآموزش يكتاب ها يمحتوا يلصاحب زاده بهروز ، تحل يرضا،عل ،يخا] ك3[
ش4[ صور، ارز يدس ،ي] مرع س يارائه محتوا يوهش يابيمن سطه نظام جد يزيكف يكتاب در ستفاده از روش و يدسال اول متو  ي،روم يليامبا ا

  .1377،  6-5،  يرانا يزيككنفرانس ف ينهفتم
پلســك، مركز  يتخالق يالگو يدگاهاز د ييدوره راهنما يعلوم تجربكتب  يمحتوا يابيبهروز، ارز ،يزهرا، نوروز ،حســن، افشــاركهن ،ي] ملك5[

  .1391 ي،جهاد دانشگاه ياطالعات علم
سو6[ صب كرمان ي] مو شنا يدس ،ين ضا، آ شر يلبا روش تحل ييمحمد ر ش ياتمحتوا، ن سسه آموز شماره ينيامام خم يو پژوهش يمو ، 2(ره)، 

1384.  
ستفاده از روش و  يرستاندب يشگاهو آزما يزيكف يكتاب ها يمحتوا ييابارزش يم،مر ،يعقوبيرضا،  يي] نوشماال7[ رشد آموزش  ي،روم يليامبا ا
  .1389،  1، شماره  يزيكف
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مقايسه نقش برخي منابع اطالعاتي در افزايش دانش 
  زيستي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان اصفهان محيط

  
§*1سيد مهدي رجائي § §  2، اكرم سنايي§

 

  rajaiy@khayam.ut.ac.ir ،ست شناسی دانشگاه فرهنگيان اصفهان، پرديس شهيد باهنرستاديار زيا 1

 akramsanaei@yahoo.comزيست، دانشگاه يزد،کارشناسی ارشد محيط 2

  

  

  چكيده
ر هاي مناسب و كافي دان آموزشزيستي گريبانگير بشر، ناشي از عدم آگاهي و فقد بسياري از معضالت محيط

 باشد. با توجه به نقش موثر و انكارناپذير معلمان در فرايند آموزش، دانشجويان پرديس شهيداين زمينه مي
 اند. هدف از اين پژوهش، بررسي جايگاهباهنردانشگاه فرهنگيان اصفهان، به عنوان جامعه آماري انتخاب شده

 هاي آموزشي موردمنابع اطالعاتي دانشجويان در اين حيطه و مقايسه روش زيستي دانشگاه در هاي محيطآموزش
ديد. نفر از دانشجويان توزيع گر140اي طراحي و بين باشد. بدين منظور پرسشنامهاستفاده در پرديس موردنظر مي

خ لفاي كرونباروايي محتوايي پرسشنامه توسط تعدادي از صاحب نظران در اين زمينه و پايايي آن براساس ضريب آ
اشته و دمورد تاييد قرار گرفت. نتايج نشان داد، راديو وتلويزيون بيشترين سهم را در منابع اطالعاتي دانشجويان 

- هاي محل تحصيل كمترين ميزان را به خود اختصاص داده است. همچنين بازديد ميداني كمتر از ساير روشآموزش

 هاي آموزشي مورد استفاده قرارگرفته است.

  لمات كليديك
 زيست، منابع اطالعاتي، دانشگاه فرهنگيان آموزش، محيط
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  مقدمه - 1
دهند، بر تمام موجودات زنده آن زيستگاه به يك اندازه اثر تغييرات محيط زيستي كه از طريق مداخالت طبيعي يا مصنوعي رخ مي

صورت يكجانبمي سان و طبيعت به  صنعتي، رابطه ان سالهاي بعد، گذارند. به دنبال انقالب  شد. در  سيخته  سان درهم گ ه به نفع ان
به موازات  ].17پيشــرفت كشــاورزي و پزشــكي محرك رشــد جمعيت گرديد، بدين ترتيب فشــار انســان بر طبيعت افزايش يافت[

ورزي، هاي مخرب بكار گرفته شــده در كشــابهره كشــي از منابع طبيعي، تكنيكافزايش فعاليت هاي انســاني و تاثيرات آنها مانند 
شيني، زباله شهرن صنعتي و  ست[هاي  شي ازآنها نيز افزايش يافته ا شكالت محيط ]17،15مخاطرات و پيامدهاي نا . به طوركلي م

شدن كره زمين،  شدن، گرم  سعه دانش و تكنولوژي، نيازهاي فزاينده و جهاني  شدن، افزايش جمعيت، تو صنعتي  شامل  ستي  زي
سيدي، آلودگي هوا، آب و  سطح باران هاي ا سه  ستي در  ست رفتن تنوع زي شناختي در منظر، از د صري و زيبا  خاك، تغييرات ب

].  در حاليكه بشر به واسطه افكار و رفتارش به عنوان موثرترين عامل مشكالت محيط 18,17،16ژنتيكي، گونه و اكوسيستم است[
شد[زيست مطرح مي سان]. 18با در  و بپذيرد را تأثيرات اين عواقب طبيعت، قبال در خود هاي غفلت جبران براي است موظف ان

شد آنها كاهش شكالت اين كه آنجا از. بكو شر دست به صرفا م ست، شده ايجاد ب  در آنها، آموزش رفع براي حل راه مؤثرترين ا

  ].1[است مناسب قوانين وضع و عمومي فرهنگ ارتقاي جامعه، سطح
 با افزايش توان مي را محيطي زيست مشكالت از بسياري كه است نزيست اي محيط مطالعات در اساسي هاي فرض پيش از يكي

 كليد حل محيطي زيســت آگاهي كه اســت اين بر اعتقاد ديگر به عبارت كرد. برطرف زيســت محيط مورد در عمومي آگاهي

 و محيطزيســت از حمايت و حفاظت راهكارهاي مهمترين از يكي شــك ]. بي12اســت[ محيطي زيســت مشــكالت از بســياري
 ارتقا  را افراد بينش و دانش سطح بتوان طريق اين از تا است فعاليتهاي آموزشي از مندي بهره آن، آلودگي و تخريب از لوگيريج

  ].2بخشيد[
سياري آنجايي از سازي و منابع تخريب محيطي، زيست تخريبهاي از كه ب ساني فعاليت نتيجه محيط آلوده  ست، ان  آگاه رو اين از ا

  ].9[ است مهمي امر بشر حيات ادامه محيطزيست براي اهميت و ارزش با رابطه در جامعه زشيآمو و سازي عمومي
 نگرش با انســاني دانش آموخته نيروي آموزش و تربيت محيطزيســتي، چالشــهاي بر فايق آمدن براي مطلوب راهكارهاي از يكي

ستي ست پايدار و مطلوب محيطزي ست الزم دليل دو به .ا شجويان ا شكالت و باحثم از تا دان ستي م شناخت  و آگاهي محيطزي
براي  پيامدهايي ميتواند غيرمستقيم يا مستقيم كه آورد به دست خواهند جامعه در را هاييپايگاه تدريج، به آنها اول، :باشند داشته

ادا  جهاني ي محيطزيستبرا را خود سهم بايد نيز آنها غيره. دوم، محقق و سياستگذار، وكيل، معلم، مانند باشد، داشته محيطزيست
ستاي در و محيطزيست طبيعت به نسبت فرديشان نگرش و بايد رفتار عبارتي، به .كنند پايدار  توسعه و محيطزيست از حفاظت را
  ].13[باشد

ست، ارتقاء آگاهي شي نظام مند و از پيش نتيجه غائي آموزش محيط زي شد. از آنجايي كه هدف از آموز ست مي با هاي محيط زي
صت طراحي شد، لذا ها و موقعيتشده، فراهم آوردن فر سرعت ببخ سهيل و  شي ت ست كه امر يادگيري را درون نظام پرور هايي ا

انتخاب روش آموزشــي كه با توجه به شــرايط و امكانات موجود اتخاذ شــود، مي تواند نقش مهمي در دســتيابي به هدف فوق ايفا 
  ].15نمايد[
 حساسترين و رينمتمه از يكي. است برخوردار خود خاص مسائل و هايگپيچيد از اجتماعي هاينظام ساير همانند عالي آموزش

صم هايحيطه شي ايههبرنام حيطه نظام، اين در يرييم گت سي و آموز ست در سي هايرنامهب .ا سي و مهم ابزارهاي از در سا  ا

صلي شاهرگ نقش كه چرا د؛نشويم تلقي عالي آموزش در شايسته و پيشرونده صر و اعضا ساير به نرسانيوخ در را ا  ايفا عنا

 و ارزشي نظام توسعه و ارزيابي متخصص، انساني نيروي تربيت از اعم عالي آموزش هايرسالت و وظايف از كدام ره. نماينديم
سائل حل در كمك و پژوهشگري و پژوهش توسعه موجود، دانش توسعه و تقويت ارزيابي، دانش، توليد فرهنگ،  معضالت و م

 مناسب آموزشي هايهمبرنا از نظام دانشجويان منديبهره گروه در همه غيره و كار بازار نيازهاي به پاسخگويي اجتماع، و انساني

 كمك هارسالت ايفاي و اهداف تحقق به بتواند كه مناسبي هايهبرنام چگونگي درباره پيوسته يا مداوم تفكر خاطر بدين .است

سيار نمايد، ست ضروري ب سه فعاليت10[ا ساني و مقاي شگاه در آگاهي ر ضر به بررسي نقش دان هاي آموزشي در ]. لذا پژوهش حا
  شود:در اين بخش به برخي مطالعات صورت گرفته در اين زمينه اشاره مي شود.حيطه محيط زيست پرداخته مي
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نفر از دانشجويان دختردانشگاه قم  370ر به اين منظوپرداخته شد.  به مقايسه منابع آگاهي بخش درباره محيط زيستدر پژوهشي 
به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب و بوسيله پرسشنامه مورد سوال قرار گرفتند. نتايج نشان داد صدا و سيما بيشترين نقش را 

  ].7ستند[در آگاهي رساني دارد و پس از آن به ترتيب اينترنت، بيلبورد، خانواده، مطبوعات، مجالت و راديو آگاهي دهنده ه
منابع  "ارزيابي آگاهي، نگرش و عملكرد دانشــجويان دانشــگاه صــنعتي اميركبير در خصــوص محيط زيســت"تحقيقي با عنوان  در

درصد و  30درصد، جرايد 42صدا و سيما يافته ها حاكي از آن بود كه  اطالعاتي محيط زيستي دانشجويان مورد سوال قرار گرفت.
  ].14به دانشجويان نقش داشتند[ درصد در آگاهي رساني 28كتاب 

هاي زيست محيطي دانش آموزان روستايي منطقه جي اصفهان و رابطه آن با آگاهي والدين و ايزدي و همكاران ميزان آگاهي
مربيان را مورد مطالعه قرار دادند. در اين پژوهش منابع موثر در ايجاد شناخت محيط زيستي دانش آموزان نيز بررسي شد. 

در رده نخست و مدرسه و معلمان در جايگاه دوم قرار گرفتند. كتاب ها و وسايل كمك آموزشي در رده سوم و ساير  تلويزيون
  ].1موارد كه شامل نشريات، دوستان، اينترنت است در الويت آخر جاي گرفتند[

نفر از كانديدهاي  323ش منابع آگاهي بخش در زمينه محيط زيست پرداختند. در اين پژوه محققان درمطالعه اي به بررسي
، سيستم %43تدريس در دانشگاه كاكورووا تركيه به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند. نتايج نشان داد تلويزيون و اينترنت با 

و  %3,4ها و مجالت ، روزنامه%3,7، وزارت محيط زيست  %5,9ها ، شهرداري %16,1، بخش مقررات و داوطلبانه %25,7آموزشي 
 [18].تاثير در آگاهي محيط زيستي افراد دارند %2,2انواده در آخر خ

آموزان، والدين و مربيان مدارس راهنمايي در برآورد ميزان دانش محيط زيســتي دانش"نصــر و همكاران پژوهشــي با عنوان 
صفهان سال  "شهر ا ست به دانش آموزان  1391در  سر مورد انجام دادند. در اين مطالعه منابع آموزش دهنده محيط زي دختر و پ

هاي اين محققان نشـان داد دختران اطالعات محيط زيسـتي را به ترتيب از تلويزيون، والدين و خانواده، بررسـي قرار گرفتند. يافته
كنند. اين در حالي است كه پسران هاي خارج از مدرسه و موارد ديگر كسب ميمعلمان و مدارس، كتب و وسايل آموزشي، كالس

هاي خارج ستي را به ترتيب از معلمان و مدارس، تلويزيون، كتب و وسايل كمك آموزشي، والدين و خانواده، كالسدانش محيط زي
  ].16آموزند[از مدرسه و موارد ديگر مي

 مطالب اصلي . 2

 تعريف آموزش - 2 -    1
  
است  روشهايي و راهها ثرات،ا و ها كنش تمام داشته، بيان ) يونسكو(متحد ملل فرهنگي و علمي سازمان كه تعريفي براساس وزشآم
 كه طريقي به البته. مي روند كار به انســان رفتار و هاها، نگرشمهارت همچنين و معرفتي و مغز توانايي تكامل و رشــد براي كه

  ].5د[بخشن تعالي آن، حد ممكن ترين تا را شخصيت انسان
ر، بينش و نگرش منابع انســاني اســت. دافنه آموزش را پلي آموزش ابزار تحول و توســعه اجتماعي و موثرترين عوامل در تغيير رفتا

سعه مي ست. آموزش در براي تو ستوارتر ا شد ا شده با صول و فنون علمي طرح ريزي  ساس ا ستحكم تر و برا داند. هرچه اين پل م
سمي، تخصصي، منظم و يا غيرمنظم يكي از راهتمام جنبه سمي، غيرر سعه پايداها اعم از ر سيدن به تو ستهاي ر  آموزش]. 6[ر ا
 آموزش دهد. مي را شكل فردا جهان آموزش است. جامعه معضالت و مسائل با در مواجه فرد آگاهي افزايش شيوه و ابزار مؤثرترين

 آنها وسيله به كه است آموزش فرايند اصلي يادگيري هسته واقع است؛ در يادگيري براي كليدي ابزاري بلكه هدف نيست يك خود
 مي رفتار در تعديل يا تغيير موجب نهايت و در كرده تغيير افراد زندگي شيوه كلي طور به و رفتار نگرش، دانش،عادات،  مهارت،

  ].9، 6شود[
ـــاختارهاي آموزش به فرايند انتقال معلومات، نگرش ها و مهارت ها از فرد يا گروهي به فرد يا گروه ديگر براي ايجاد تغييرات در س

شي و مهارتي آ شامل مجموعهها گفته مينشناختي، نگر صتاي از فعاليتشود. آموزش  ست كه فر هاي يادگيري را براي افراد ها
شند[فراهم كرده تا آنها بتوانند مهارت سب كرده و بهبود بخ شغل خود را ك  ديبا مطلوب تيفيك داراي آموزش ].6هاي مربوط به 

 را اطالعات از يانبوه ريتفس و بيترك كه تفكر انتقادي و يميت كار مؤثر، ارتباط برقراري مسأله، حل ييچون توانا يها مهارت به

  ].4[بپردازد كنديجاب ميا
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 تعريف آموزش محيط زيست2-2

ترين شيوه در حفاظت از محيط زيست بوده كه به كودكان و بزرگساالن، بهترين شيوه ارائه مطالب و آموزش محيط زيست، بنيادي
آموزد تا از اين طريق هر فرد جامعه، خود را از هاي محيط زيســتي را ميدر زمينه ارتقاء آگاهي ها و اجراي ســاختارينحوه فعاليت

  طريق احترام گذاشتن به طبيعت، مسئول در حفظ و حمايت از محيط زيست بداند.
ست كه در آن فراگيران قادر مي ستماتيك ا سي ست يك فرايند  سائآموزش محيط زي ستقيم، م ست شوند از طريق تجربه م ل زي

هاي علمي به سود محيط زيست ملحق شوند. انسان در طول حيات خود همواره شوند تا به فعاليتمحيطي را نقد كنند، تشويق مي
هاي آموزش محيط زيست متفاوت از آنهاست و به مطالعه طبيعت، استفاده عاقالنه از منابع با آموزش سروكار داشته است اما ريشه

ـــت كه ايجاد يك جمعيت جهاني را هدف تدريس تمركز ميطبيعي و هواي آزاد در  ـــت محيطي فرايندي اس كنند. آموزش زيس
قرارداده اســت، جمعيتي كه نســبت به محيط زيســت و مشــكالت مربوط به آن آگاه و متوجه باشــند، جمعيتي كه دانش ،نگرش 

شكالت شته  ،انگيزه، تعهد و مهارت الزم را براي فعاليت فردي و گروهي در جهت حل م ضالت بعدي را دا جاري و جلوگيري از مع
ساير بخش سرعت تغيير و تحول در محيط زيست و  هاي جامعه توجه به آموزش زيست محيطي بايستي به طور باشد. با توجه به 

ضرورت آموزش همگاني محيط زيست هنگامي آشكار مي شود. درك اهميت و  شته جدي بررسي  شود كه به اين حقيقت توجه دا
شيم ست محيطي فعاليت  با ست موجب افزايش دانش و آگاهي عمومي در مورد نتايج زي سب كه آموزش محيط زي سان، ك هاي ان

مهارتهاي الزم براي حفظ محيط زيست در طول زندگي و ايجاد احساس مسئوليت در عموم مردم براي دستيابي به محيط زيستي 
گردد و تحقق اين مهم و توســعه پايدار مســتلزم آموزش زيســت ميهاي آينده، ســالم و تعهد به حفظ محيط زيســت براي نســل

محيطي اســـت. به طور كلي آموزش موجب افزايش بينش و بصـــيرت عميق تر و ايجاد دانش، آگاهي و مهارت بيشـــتري در افراد 
 ].8گردد[مي

هاي مورد نياز براي  ها و توضـيح مفاهيم به منظور ايجاد مهارت ها و گرايشآموزش محيط زيسـت شـامل شـناسـايي ارزش
هاي ميان انسان، فرهنگ و محيط زيست پيرامون او مي باشد. آموزش محيط زيست يك فرايند فعال در درك و شناخت وابستگي

هايي است كه منجر به درك، تعهد، تصميمات آگاهانه و عملكردهاي سازنده براي اطمينان از احساس زمينه آگاهي، دانش ومهارت
  ].15شود[كره زمين و محيط زيست مي مسئوليت نسبت به

  طرح مسأله2-3
ــي را با جايگاه آموزش ــت كه طراحان برنامه درس ــر در پي اين اس ــتي پژوهش حاض ــگاه در افزايش آگاهي محيط زيس هاي دانش

سه ف ساخته و با مقاي شنا  سل آينده آ شگاه فرهنگيان به عنوان معلمان آينده و نقش آفرين در تربيت ن شجويان دان هاي عاليتدان
  .آورد فراهم آموزشي نظام مناسب براي انساني نيروي تربيت جهت در مؤثر راهنماييآموزشي بكاررفته در اين دانشگاه، 

]؛ در يادگيري 11[شـــوند محســـوب مي آموزشـــي نظام تأثيرگذار نيروهاي مهمترين از يكي عنوان به معلماناز آنجايي كه 
ست اوال ميزان ندانش ضروري ا شود و ثانيا قش آموزشآموزان،  سي و بازگويي  ست برارتقاء دانش معلمان مورد برر هاي محيط زي

ـــتي به معلمان، به  ـــت محيطي و ارائه دانش محيط زيس اهميت آموزش در اين زمينه مورد تاكيد قرار گيرد. چرا كه آموزش زيس
دانش و آگاهي زيست محيطي معلمان موجب ارتقاء  هاي آينده است و عالوه بر ارتقاء سطحوقفه به نسلمنزله آموزش مستمر و بي
  ].6شود[دانش خانواده و جامعه مي

ستي  شگاه فرهنگيان اطالعات محيط زي شهيد باهنر دان شجويان پرديس  ست، كه دان سوال ا سخ گويي به اين  اين تحقيق در پي پا
شجويان هاي محل تحصيل چه نقشي كنند؟ آموزشخود را از كدام كانال اطالعاتي كسب مي در افزايش آگاهي محيط زيستي دان

  شود؟هايي در اين دانشگاه براي افزايش آگاهي محيط زيستي دانشجويان انجام ميدارد؟ چه فعاليت
  پاسخ به اين سواالت براي برنامه ريزي درسي جهت ارتقاي آگاهي محيط زيستي دانشجويان، هدف اين مطالعه است. 
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  روش تحقيق  - 3
ها توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق ظر هدف كاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري دادهروش اين پژوهش از ن

صفهان مي ستان ا شگاه فرهنگيان ا شهيد باهنر دان شجويان پرديس  ستفاده از فرمول كوكران،  دان شد؛ حجم نمونه با ا نفر  88با
شد. لذا براي افزايش دقت، تعداد نمونه سبه  سش نامه 140ها محا ضر پر صلي تحقيق حا شد. ايزار ا اي محقق نفر در نظر گرفته 

ضريب آلفاي  ست مورد تاييد قرارگرفت.  شنامه توسط تعدادي از متخصصان آموزش محيط زي س ست. روايي محتوايي پر ساخته ا
ستفاده از نرم افزار آماري،  شنامه قابل قبول مي7/0كرونباخ با ا س شد؛ لذا پايايي پر سبه  سنجش منابع آگاهي بخش از بامحا شد. 

سه فعاليت 7طريق  ست از طريق گويه و مقاي شي در زمينه محيط زي سنجش به  4هاي آموز گويه مورد ارزيابي قرار گرفت. طيف 
شنامه س ست. با حذف پر شده ا سط، كم، خيلي كم رتبه بندي  شامل خيلي زياد، زياد، متو سخ، تعداد ترتيب الويت  هاي بدون پا

  نفر كاهش پيدا كرد. 137ي به جامعه آمار

  نتيجه - 4
شان مي1جدول( ست را ن سه منابع آگاهي بخش در زمينه محيط زي ساس داده) مقاي سه ميانگيندهد. برا ها هاي اين جدول، مقاي

هاي محل تحصـــيل ) مربوط به آموزش58/1) مربوط به راديو و تلويزيون و كمترين مقدار(52/3دهد بيشـــترين مقدار(نشـــان مي
ش شد. همچنان كه در جدول(جويان ميدان شاهده مي1با هاي محل تحصيل گزينه خيلي كم با شود، در گويه مربوط به آموزش) م

درصــد كمترين فراواني را دارد. پس از راديو و تلويزيون، بيشــترين منبع  5/1درصــد بيشــترين فراواني و گزينه خيلي زياد با 8/62
سخنراني ها و  آگاهي بخش در زمينه محيط زيست از نظر ستان و  ست. و تاثير خانواده و دو شريات بوده ا شجويان، اينترنت و ن دان

شجويان تاثير  ست آموزش هاي محل تحصيل دان سلم ا سمي با اختالف اندك در رتبه هاي بعدي قرار دارند. آنچه م گزارش هاي ر
  بسيار كمي بر افزايش اگاهي دانشجويان در زمينه محيط زيست داشته است.

  
  : منابع آگاهي بخش در زمينه محيط زيست2دول ج

  
  

    خيلي زياد  زياد متوسط كم خيلي كم
  ميانگين

  
انحراف 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  معيار

  0,889  1,58  1,5  2  2,2  3  11,7  16  21,9  30  62,8  86  هاي محل تحصيلآموزش
  1,2  2,18  2,9  4  13,9  19  23,4  32  18,2  25  41,6  57  هاي رسميها و گزارشيسخنران

  1,24  3,52  24,8  34  32,1 44 22,6 31 10,9 15 9,5 13  راديو و تلويزيون
  1,34  2,82  13,1  18  21,9  30  19  26  25,5  35  20,4  28  خانواده و دوستان
  1,33  3,34  23,4  32  29,2  40  17,5  24  18,2  25  11,7  16  اينترنت و نشريات

  
سي فعاليت شگاه انجام ميدراين مطالعه به برر ست در اين دان ست. هايي كه در زمينه آموزش محيط زي شده ا شود نيز پرداخته 

) در گزينه خيلي زياد و 0,7هاي ميداني در زمينه محيط زيست كمترين فراواني() اشاره شده است، بازديد2همانطور كه در جدول(
ــترين فراوان ــاير فعاليت64,2ي(بيش ــبت به س ــه ميانگين) را در گزينه خيلي كم نس ــده با حداكثر ها دارد. مقايس ــبه ش هاي محاس

هاي آموزشي محيط زيستي در اين دانشگاه از سطح ) كه براي هر گويه در نظرگرفته شده بود، نشانگر فاصله زياد فعاليت5اي(نمره
  باشد.مطلوب مي
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  ر زمينه محيط زيستهاي آموزشي د: فعاليت2جدول

  
  

    خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم
  ميانگين

  
انحراف 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  معيار

هاي درسي مطالب محيط زيستي كه در كتاب
  1,15  1,88  4,4  6  5,8  8  16,8  23  19  26  54  74  اند.عنوان شده

  0,94  1,61  0,7  1  5,1  7  12,4  17  17,5  24  64,2  88  محيط زيستهاي ميداني در زمينه بازيد

  1,1  1,89  3,6  5  6,6  9  14,6  20  25,5  35  49,6  68  تاكيد استادان بر حفاظت از محيط زيست

  1,14  1,91  5,1  7  5,8  8  12,4  17  27,7  38  48,9  67 معرفي مناطق چهارگانه حفاظت محيط زيست

 
كنند. در مطالعه اد بيشترين اطالعات محيط زيستي را از صدا و سيما دريافت ميدهد افرنتايج پژوهش حاضر نشان مي

نيز صــدا و ســيما بيشــترين درصــد آگاهي رســاني به دانشــجويان را به خود اختصــاص داده  1391علوي مقدم و همكاران 
سبزه14است[ شگاه قم انجام د 1395اي و همكاران ].  ادند، به نتيجه مشابه دست در تحقيقي كه بروي دانشجويان دختر دان
آموزان روســـتايي منطقه جي اصـــفهان، به مطالعه منابع آگاهي بخش دانش 1392]. ايزدي و همكاران در ســـال 7اند[يافته

 و هاهاي پژوهش آنان نشــان داد، تلويزيون در رده نخســت آگاهي بخشــي قرار دارد. همچنين معلمان و كتابپرداختند. يافته
ش سايل كمك آموز سوم جاي گرفتند[و هاي تدريس در ]. همچنين در تحقيقي كه برروي كانديد1ي به ترتيب در رده دوم و 

شابهي به دست آمد[ صورت گرفت، نتايج م شگاه كاكورووا تركيه  صر و همكاران 18دان تلويزيون در رتبه  1391]. در مطالعه ن
، كتب و وســايل كمك آموزشــي در رده  ســوم و  آموزان دختر قرار گرفت و مدارسنخســت آموزش محيط زيســت به دانش

ستي به دانش ساني محيط زي شترين نقش را در آگاهي ر سر چهارم جاي گرفتند. همچنين در اين تحقيق مدارس بي آموزان پ
ست[ شده ا سر گزارش  ستي به دانش آموزان پ شتند. تلويزيون دومين منبع آگاهي بخش محيط زي ]. اين يافته با نتايج 16دا

ضر آموزش مطالعه ست. در مطالعه حا شد، متفاوت ا ضر و مطالعاتي كه در باال ذكر  شجويان در رده حا هاي محل تحصيل دان
آخر آگاهي بخشــي به دانشــجويان پرديس باهنر دانشــگاه اصــفهان و به ترتيب پس از تلويزيون و راديو،  اينترنت و نشــريات، 

  رار دارد.هاي رسمي قها و گزارشخانواده و دوستان، سخنراني
برنامه هاي درسي جديد در دانشگاه فرهنگيان اجرا مي شود. يكي از ويژگي هاي اين برنامه هاي درسي  1395از سال 

سالمت، بهداشت و صيانت از محيط زيست مي باشد [ ].  انتظار 3جديد، تعريف يك درس عمومي براي كليه رشته ها به نام 
هاي مربوط به صيانت از محيط زيست آن به خوبي اجرا شود، به صورت رفصلمي رود چنانچه اين واحد درسي به خصوص س

  هاي محيط زيستي دانشجو معلمان ارتقاء يابد.داري اگاهيمعني
ـــيار زياد فعاليت ـــيار كم گردشبا توجه به تاثير بس ـــهم بس ـــت و س هاي علمي در هاي عملي بر آموزش محيط زيس

ريزي درسي هاي ميداني با محوريت موضوع محيط زيست در برنامهشود بازديدد ميهاي آموزشي اين دانشگاه؛ پيشنهافعاليت
  دانشجويان لحاظ گردد.

  
  

  مراجع
هاي زيست محيطي دانش آموزان روستايي و برآورد ميزان آگاهي"ايزدي، فاطمه، كريميان، علي اكبر، سودايي زاده، حميد،  ]  1[

- ، پژوهش"ي: دانش آموزان دوره راهنمايي روستاهاي منطقه جي اصفهانرابطه آن با آگاهي والدين و مربيان مطالعه مورد

  .1392، زمستان 777-792، صص 4، شماره 4هاي روستايي، دوره 



 

٢٦٩ 
 

اثربخشي آموزش گروهي محيط زيست برنگرش و آگاهي افزايي زيست "حجتي سياح، مريم، خدابخشي كواليي، آناهيتا،  ]  2[
-9، صص 3پژوهشي انجمن علمي پرستاري ايران، شماره  -، فصلنامه علمي"محيطي دانش آموزان دختر دبستاني شهرتهران

 .1395، بهار 1

بررسي تغييرات كمي و كيفي محتواي برنامه درسي جديد رشته آموزش زيست شناسي دانشگاه  "رجائي، سيد مهدي،  ]  3[
تربيت معلم ،دانشگاه شيراز ، سومين همايش ملي "فرهنگيان درمقايسه با برنامه درسي قبلي (رشته دبيري زيست شناسي)

  .1396،ارديبهشت 
رابطه استفاده از نرم افزارهاي وايبر، الين و اينستاگرام با سواد زيست محيطي "رضايي، مهديه، شبيري، سيدمحمد،  ]  4[

  .1394، تابستان 273-283، صص 4، فناوري آموزش، شماره "دانشجويان
هاي محيط زيستي راديو بر ارتقاي سواد تاثير برنامه"ريجاني، مريم رضايي، مهديه، شبيري، سيدمحمد، سرمدي، محمدرضا، ال ]  5[

  .1395، تابستان 41-54، صص4، شماره4، آموزش محيط زيست و توسعه پايدار، دوره "محيط زيستي دانشجويان
، نگرش ومهارت معلمان مقطع بررسي تاثير آموزش محيط زيست بر ارتقاي دانش"زماني مقدم، افسانه، سعيدي، مهديه،  ]  6[

 .1392، بهار19-30، صص3، شماره1، آموزش  محيط زيست و توسعه پايدار، دوره"آموزش و پرورش تهران 12ابتدايي منطقه 

بررسي رابطه بين آگاهي، نگرش و رفتار حامي محيط زيست  "پور، سياوش، آدينه وند، معصومه، اي، محمدتقي، قليسبزه ]  7[
  .1395، تابستان 4، شماره4، دوره"، آموزش محيط زيست و توسعه پايدار"شگاه قمدانشجويان دختر دان

آموزان ابتدايي نسبت به حقوق بررسي تاثيرآموزش محيط زيست بر بهبود ديدگاه دانش"سرباز، سميرا، ستوده، احد،  ]  8[
  .1395، 9و3، دانشگاه يزد، يزد، كارشناسي ارشد، صص "حيوانات

بررسي تاثير آموزش محيط زيست بر بهبود نگرش دانش آموزان ابتدايي  "، رحيمي، مهدي، سرباز، سميرا، ستوده، احد ]  9[
 .1395، زمستان 2، شماره 5، فصلنامه آموزش محيط زيست و توسعه پايدار، دوره"نسبت به حقوق حيوانات

آموزش اي آموزش محيط زيست در تحليلي  بر برنامه درسي ميان رشته "شبيري، سيدمحمد، شمسي، زهرا،  ]  10[
 .1394، تابستان 127-145، صص 3، شماره 7اي در علوم انساني، دوره ، فصلنامه مطالعات ميان رشته"عالي

هاي زيست محيطي معلمان آموزش  بررسي دانش، نگرش و مهارت"صالحي عمران، ابراهيم، آقامحمدي، علي،  ]  11[
  .1387، تابستان 91-117صص ، 95، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره "دوره ابتدايي استان مازندران

سرمايه فرهنگي و نگرش و رفتارهاي زيست محيطي(مطالعه موردي: استان "صالحي، صادق، امام قلي، لقمان،  ]  12[
  .1391، پاييز 92-120، صص28، فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، شماره "كردستان)

بررسي نگرش و رفتار مسئوالنه دانشجويان نسبت به محيط " صالحي، صادق، سليماني، كريم، پازوكي نژاد، زهرا، ]  13[
، بهار و تابستان 265-276، صص11هاي محيط زيست، شماره ، پژوهش"زيست( مطالعه موردي: دانشجويان استان مازندران)

1394.  
ارزيابي "، يونس، علوي مقدم، محمدرضا، مكنون، رضا.، بابازاده ناصري، عطا، خانمحمدي هزاوه، محمدرضا، افتخاري يگانه ]  14[

، علوم و تكنولوژي محيط زيست "آگاهي ،نگرش و عملكرد دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در خصوص محيط زيست
  .1391، زمستان 147-154، صص4، شماره14،دوره 

اس هاي آموزش محيط زيست براسارزيابي روش "قائمي، پونه.، شبيري، سيدمحمد، الريجاني ،مريم، ركرك، بهروز،  ]  15[
  .1395، بهار3، شماره 4، آموزش محيط زيست و توسعه پايدار، دوره"AHPمدل 

آموزان، والدين و مربيان مدارس راهنمايي در شهر برآورد ميزان دانش محيط زيستي دانش"نصرآزاداني، الهام، كريميان، علي اكبر،  ]  16[
  .1391، 2، دانشگاه يزد، يزد، صص"اصفهان

  
[17 ] Bozdemir, Hafif., Kodan, Hulya., Akdas, Hatic B., "Primary School Teacher Candidates’ Offers to Primary 

School Students About Environmental Consciousness", Procedia, vol.143, pp. 649-656, 2014. 
[18 ] Sadik, Fatma., Sadik, Semra., "A study on environmental knowledge and attitudes of teacher candidates", 

Procedia,vol 116, pp. 2379-2385, 2014. 

  



 

٢٧٠ 
 

  تجربي علوم آموزش خدمت در فناوري

  
 2، ابوالفضل اكبرزاده**********شريف كاميابي

 

  gmail.com20shkamyabi@استاديار دانشگاه فرهنگيان  ،  1
  gmail.com@akbarzadeh.abدانشيار دانشكده داروسازي دانشگاه تبريز،  2

  چكيده
 انجام آنان تحصيل دوران درطول فراگيران تحصيلي درپيشرفت فناوري وتاثير نقش بررسي منظور به وهشپژ اين

 رس،د كالس در معلم تدريس هايفعاليت مشاهده فرم گويه از آن در مطالعه مورد نمونه. است شده تدوين و يافته
 آزمايشگاه، رد) عمومي و تجربي رياضي، هايرشته در متوسطه دوره(آموزاندانش عملي هايفعاليت مشاهده گويه
 استفاده ) تهران استان سطح در( آموزاندانش با مصاحبه فرم و آموزشي گروههاي اعضاي و دبيران با مصاحبه فرم
  .است شده

 ودانش باشد داشته كاربرد روزمره درزندگي و كالس از خارج در بايد رسمي هاي آموزش كه معتقدند آموزش علماي
 ختهآمو آموزان دانش تحصيل دوران طول در فراگيرند، مدرسه در را كردن زندگي براي الزم هاي مهارت ايدب آموزان
 هاي پرسش به امتحان سرجلسه ساعت دو يكي طي هاي آموخته اين از استفاده با سپس و گيرند مي ياد را هايي
 رايطش فناوري كارگيري به و روزمره زندگي در و مدرسه خارج در ولي كنند مي حل را مسايل يا دهند مي پاسخ معيني
 به ارندند خواني هم يكديگر با مورد دو اين كه است ديگري اي گونه به و پذير انعطاف بسيار مسئله يك حل براي الزم

 ي،كارگروه مهارت العمر، مادام يادگيري بودن، پژوهشگرا همچون هاي ويژگي نوين آموزشي هاي شيوه در دليل همين
 نظر مد را.. ... و استمرارآن و ارزشيابي زمان افزايش ، خالقيت گذاري، ارج و مسايل حل ، مناسب ارتباط برقرار توانايي

 .بخشند اعتبار آن به تا. دهند مي قرار

  كلمات كليدي
  يآموزش علوم تجربكارگيري فناروي در آموزش، فناوري، شيوه هاي به                

.  
 

 
 
 

                                                            
*   شريف كاميابي *



 

 

  مقدمه
 

هاي آموزش مدام در هاي آموزش بوده و با اينكه به نظر روشعت تغيير و تحول فناوري در جهان بســيار فراتر از شــيوهســر        
هاي و امكانات چنددهه قبل استفاده مي شود اين چنين مسيري باعث روانه حال تغيير و تحول و نو شدن است ولي هنوز از روش

  ت هاي قطعه قطعه هستند كه كاربردي در زندگي روزمره ندارد.كردن افرادي به جامعه است كه داراي مهار
شده سنتي آموزش، فراگيران را بسمت پاسخ هاي تعيين  اي وا مي دارد كه در آن به رابطه آموزش و  تغيير رفتار توجه روش هاي 

ي ســـنتي به مجموعه هاي هانمي شـــود و در نتيجه باعث ايجاد فاصـــله بين آموخته ها و واقعيت هاي زندگي مي گردد. آموزش
تصنعي ، غير مستقيم مي پردازد كه به سهولت قابل اندازه گيري اند و تصور اين كه سهولت اندازه گيري به اندازه گيري اعتبار مي 

شيابي در آموزش سنتي نيز  به رتبه بندي كردن فراگيران مي انديشد و به پيشرفت بخشد ما را به بيراهه كشانيده است. ارز هاي 
  .1حصيلي آن ها حساس نيست و فقط نياز افراد غير از آزمون شونده را پاسخ مي دهدت

هاي متفاوت تدريس، ارزشيابي تحصيلي و دانستن نكات و مسائل قبل از تدريس، حين هدف هاي آموزشي و رفتاري، روش
ان دادن، انتخاب و هدايت تجاربي است كه هاي مورد نياز معلم است. وظيفه معلم سازمتدريس و بعد از تدريس نيز از جمله مهارت

هاي فردي و گروهي حداكثر فهم و معرفت را در دانش آموزان به وجود آورد و رغبت و انگيزش الزم را در آن ها در زمينه فعاليت
مند باشد، كنجكاو قهآموزان بتوانند از تفكر وعلم به طور همزمان استفاده كنند. معلم بايد به حرفه تدريس عالايجاد كند، تا دانش

  بوده و توانايي پيگري و اجراي رويكرد حل مسئله را داشته باشد.
آموزان به وجود آورد و به عنوان راهنما، مشاور و معلم به عنوان يك هنرمند خالق بايد بتواند ابتكارات هوشمندانه را در دانش   

هاي گذشته به عنوان سرمايه كمك كند. معلم بايد از حاصل تجربهآموزان منتقد، دوستانه و با مهارت و حساسيتي خاص به دانش
ريزي درس مشاركت برداري در زمان حال و ساختن آينده به بهترين وجه استفاده كند. معلم بايد در برنامه علمي و عملي براي بهره

كست برنامه منجر شود. داشتن  اطالعات جويد و به شغل مدرسي، فقط با ديد اجرايي نگاه نكند، زيرا اين مسئله ممكن است به ش
هاي رفتاري بروز و راهنماي تدريس و طرح درس براي معلم ، الزم و ضروري است و چون آموزش بايد در راستاي دستيابي به هدف

  تر خواهد بود.مناسب 2يابهاي دانشي، بينشي و مهارتي صورت گيرد، استفاده از طرح درسهاي روش آموزش تسلطدر حيطه
كند. معلم با تجربه، فلســفه تعليم و تربيت پراگماتيســم كه بر فعاليت فراگير تاكيد زيادي دارد،معلم  را به عنوان راهنما معرفي مي

آموزان باشد. با توجه به رسالت مورد انتظار براي آموزش و پرورش بايد بتواند تسهيل كننده رشد شخصيت و تفكر خالق در دانش
  3هاي مختلف جامعه است،ي انساني خالق، كار آمد و توانا براي بخشكه تامين كننده نيرو

افزايش ميزان درك و آگاهي معلمان و بروز بودن آن ها به فناوري نو، يكي از عوامل كليدي در ارتقاي كيفيت آموزشي و   
بر نياز در تعليم و تربيت وجود  يادگيري است. داليل بسيار قاطع و محكمي مبني بر ميزان آگاهي، درك و فهم مدرسان و اثر آن

دارد. معلمان مي توانند منابع اطالعاتي مناسب و قابل اعتمادي را براي دانشجويان فراهم كنند و مراحل بعدي مورد نياز براي 
ويكردهاي كنند، ناتوان باشند، هيچ كدام از رهايي كه به آنها كمك مييادگيري بيشتر را مشخص نمايند. اگر معلمان در درك ايده

است كه گسترة وسيعي از درك و فهم را شامل » هاي بزرگايده«ذكر شده انجام پذير نخواهد بود. آنچه كه مدرسان نياز دارند،  
آموزان تواند مدرس را قادر كند تا به همة سؤال هايي كه دانشآموزان آنها را راهنمايي نمايد. اين هدف نميشود و در آموزش دانش

آموزان جوان هاي جديدي از ذهن كنجكاو و خالق دانشاسخ دهد. چنين كاري نه تنها ممكن نيست بلكه چون سؤالپرسند، پمي
گيرد، لذا مصلحت نيست كه معلم جواب نامناسبي به آنها بدهد. آنچه كه يك معلم نياز دارد، داشتن راهبردهاي ملموس نشئت مي

را لمس كند وآنها را روشن نمايد و از اين طريق مزاياي يك آموزش پويا را نمايان  هاي دانشجوياناست كه از آن طريق بتواند سؤال
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تر شود. استفاده سريع و مؤثر از اين منابع آسان سازد. آنها به منابع اطالعاتي و سطح مناسبي از درك عمومي نياز دارند تا نحوه
ها استفاده هاي بزرگ نياز دارند و اين ايدهفاهيم، معلمان به ايدهشود كه براي درك گسترة وسيعي از مدوباره اين نكته يادآوري مي

  1999Harlen, .(5سازد(هاي فردي را مقدور ميمناسب از مهارت

هاي استادان را به پنج دسته اصلي دانش تخصصي، ارتباطات و فناوري ، سازماندهي، ، صالحيت6)2007كاستر و همكارانش (
صال سيم ميحيتدانش تربيتي (پداگوژي) و  ستههاي رفتاري تق صورت بنديكنند. اين نوع د ها، اغلب در متون مختلف علمي به 

) و محتواي دانش PCK)، محتواي دانش تربيتي (SCKبندي شــده و جامع در قالب ســه دســته محتواي دانش موضــوعي (جمع
   7شوند.) ارايه ميCCKاي (زمينه

سب دانش آموز شي فناورانه و منا ان را بر مي انگيزد تا بياموزند كه چگونه ياد بگيرند، در اين رويكرد،يادگيرنده، تبديل شيوه آموز
به فردي فعال، جستجوگر و محقق مي شود كه به طور دايم از تدريس بهره مي گيرد ، در اين صورت است كه شايستگي فرد رشد 

آموخته هاي خود را در وضـــعيت هاي مختلف و ناآشـــنا به مي كندو اعتماد به نفس او افزايش مي يابد و ياد مي گيرد كه چگونه 
    5كارگيرد، اين امر توان تصميم گيري و تشخيص وضعيت را در فرد رشد مي دهد و اين هدف آموزش فناورانه است

يادگيري تحت عنوان مركز يادگيري در مركز آموزشــي كه فرصــت يادگيري هر ماده درســي در محيط كالس درس فراهم اســت 
هاي يادگيري را در دانش آموزان مي توانند با دسترسي به انواع ابزارهاي آموزشي فرصت classroom learning centerكالس 

سترش دهند در ساير مطالب  اين سطوح مختلف گ شي از قبيل كتاب و  شي و ابزار آموز شي انواع لوازم آموز نوع مركز مواد آموز
هاي سمعي و بصري ( تلويزيون، نوار ضبط صوت، ها و دستگاه، اساليد، كلكسيونچاپي، فيلم هاي علمي، آموزشي، نشريات، عكس

ــمند ،  ويدئو و كامپيوتر و ...)  ــرايطي را تبليت، تلفن هوش هنگام اجراي روش هاي تدريس با توجه به تفاوتهاي فردي فراگيران ش
شده عمق و وسعت بيشتري م شرايط مفاهيم آموخته  ي يابند و مطالب درسي با درك كامل دريافت پديد مي آورند كه تحت اين 

  مي شوند.

ــي  ــي كمك مواد يادگيري، –به منظور ياري دادن به فراگيران و براي ايجاد يك محيط پربار آموزش ــي چند آموزش  multi( حس

sensoryــايل ــي، تلويزيون، فيلم، ابزارهاي بازيابي اطالعات، وس ــين هاي آموزش ــده كه مي توان ماش و تجهيزات  ) زيادي تهيه ش
  آزمايشگاهي و ... را نام برد كه در مركز يادگيري كالس قرار مي گيرد.

سويي ديدگاه جديد به آموزش از محتوا مركزي ( ) و يادگيري process centered) به فرآيند محوري (content centeredاز 
هاي يادگيري به هدايت كننده ي فعاليت ) چرخش داشــته و نقش معلم از انتقال دهنده اطالعاتlearning centeredمحوري (

از آنجا كه يادگيري نيز با بهره گيري از يك يا چند مورد از پنج حس بهتر رخ مي دهد رسانه ها و مواد تكنولوژي  تغيير يافته است.
  آموزشي به مقدار زياد به كالس درس راه يافته اند.

شي برتري از آنچه كه معلم شي خدمات آموز ضه مي كند وقتي كه مي تواند مطالبي را كه معلم  تكنولوژي آموز انجام مي دهد عر
دهد وقت و تالش خود را به حل مسئله معطوف دارند نقش عرضه مي كند تكميل كند يا وقتي كه به دانش آموز و معلم امكان مي

  . از مزيت هاي به كارگيري تكنولوژي جديد مي توان به ...كندبسزايي در كالس درس ايفا مي
 ايجاد فضاي شوق انگيز در محيط واحد آموزشي			

  پرورش استعداد و خالقيت هاي فراگيران 
  توجه به تفاوت هاي فردي  
  ترغيب دانش آموزان به استفاده از منابع، مواد و امكانات موجود 	
  تعميق نگرش فراگيران 	

  اوشگري كاربرد ابزار، فرضيه سازي و ... )توسعه مهارتهاي فراگيران (مهارت مشاهده، ثبت مشاهده، تفكر واگرا، ك  
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  به عنوان يكي از راههاي شناخت هستي تجربي  درك ماهيت علوم  
  درك اصول، مفاهيم و قوانين علمي توسط فراگيران  
  پي بردن به رابطه ميان علم و فناوري و بازتاب آن در متن جامعه و محيط زيست  
  فناوري از جديدي ديدگاه ايجاد			 
  زندگي براي وزشآم			 
  وزي (و استفاده از تجربيات براي زندگي بهتر)اند تجربه جهت در علوم تجربي بكارگيري			 

  بيان مسئله
اجتناب  علوم تجربيهاي درسي  مطالب و دانش نوين از طريق كتاب ةعلوم تجربي، اراي تحوالت گسترده با توجه به تغييرات و

بايد هاي آموزشي در سطح كالن كشوري است، بنابراين برنامه يي تنها منبع رسمي ارائههاي درساز آنجايي كه كتاباست.  ناپذير
شود.  شش  سازي و تكميل آن كو سي و تجديد نظر قرار گرفته و در جهت باز سي به طور مداوم مورد برر ستلزم مواد در اين امر م

  طرح تهيه و تدوين شده است. هاي درسي است كه در اين راستا، اينورود فناوري جديد مناسب در برنامه
توان به پويايي مدرســه و تجهيز آن به فناوري ها جدي و نيز آمادگي از ميان انبوه شــرايط الزم براي موفقيت آموزشــي، مي

شكستن قالب شناسي بر اي و بهرههاي كليشهمعلمان براي  شاره كرد. امروزه متخصصان توسعه  گيري از منابع مختلف يادگيري ا
شرط تحقق آن تاكيد دارند. فاكتور  سواد علمي به عنوان مهمترين عامل توسعه و پيش  سطح باالي  نيروي انساني كارآمد و داراي 

تواند تعليم و گذرد، داشــته باشــد. معلم ميتواند تاثير بيشــتري بر آنچه در مدرســه ميبدون ترديد هيچ فرد ديگري جز معلم نمي
  ثمر كند.اميابي، يا فرايندي بيتربيت را فرايندي توأْم با لذت و ك

ـــوند،  ـــت وارد مرزهاي مدارس ش ـــتاوردهاي فناوري بويژه هنگامي كه قرار اس ـــورهاي مختلف جهان در مواجهه با دس كش
شده. ما نيز به عنوان كنند؛ از مخالفتهاي مختلفي را اتخاذ ميسياست سفت و سخت گرفته تا برخوردهاي منطقي و كنترل  هاي 

هاي نوين و ابزارهاي الكترونيكي مقاومت ســرســختانه توانيم در عصــر پيشــتازي تكنولوژي در مقابل فناورينميبخشــي از جهان 
  چون وچرا در مقابل فناوري نيست.داشته باشيم كه البته اين به معني تسليم شدن بي

  سواالت پژوهش 
  سواالتي كه در تحقيق پيش بيني شد.........

  اين سواالت عبارتند از  : 
  دبيران تا چه حدي با فناوري هاي نوين و به كارگيري آن در تدريس آشنايي دارند؟ -1سوال

  كند؟در هنگام تدريس ، دبير مربوطه از چه امكانات فناورانه در كالس استفاده مي -2سوال 
در برنامه درسي بيني شده هاي فناوري به كارگرفته شده توسط معلمان تا چه اندازه با رويكردهاي پيشروش -3سوال 
  تناسب دارد؟
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  روش پژوهش 

  هاي كّمي و كيفي است.اي از پژوهششناسي شامل مجموعهاين پژوهش از نوع توصيفي و از نظر روش             

  يافته ها
 مواد چند رسانه اي كه در كالس مورد استفاده قرار مي گيرند در جهت ياري رساندن به دانش آموز براي چيرگي بر حقايق،

  اصول و مهارتهايي كه به تمرين هاي مكرر نياز دارد، بسيار مؤثر است
هاي آموزان، فعاليتآموزان، مشخص گرديد كه از نظر دانشهاي پژوهش حاضر و مصاحبه انجام گرفته با دانشبر اساس يافته

  الس درس علوم تجربي عبارتند از:هاي تدريس  در كدبيران علوم تجربي براي به كارگيري فناوري نوين و اجراي انواع شيوه
درصد)، انجام فعاليت و استفاده از امكانات خارج كالس در جهت تثبيت  32اهميت به فناوري هاي نو در يادگيري علوم (

ها، درصد)، استفاده از امكانات آزمايشگاهي بر اساس فعاليت 22هاي علمي (درصد)، برگزاري اردو و بازديد 28هاي (آموخته
درصد)، تعامل با دانش آموزان با  14درصد)، استفاده از كامپيوتر، وسايل ارتباط جمعي ( 23آموزان (ها و توليدات دانشازهسدست

درصد)  تدريس به روش سنتي و معلم محور  5آموازن به صورت الكترونيكي(هاي دانشاستفاده از فناوري هاي نو و ثبت فراورده
  درصد). 82و منابع كمك آموزشي  (درصد) و استفاده از كتاب  100(

  بحث و نتيجه گيري:
هاي سنتي آموزش يعني اجراي شيوه تدريس معلم محور بنابراين مشخص است كه بخش اعظم معلمان علوم تجربي از شيوه

هاي جديد وريشود و استفاده از فناهاي نوين در تدريس نمياستفاده كرده و توجه زيادي به اهميت فناوري هاي نو و اجراي شيوه
هاي تدريس در مدارس را به خود اختصاص دهد و از لحاظ و تعاملي با دانش آموزان هنوز نتوانسته است درصد قابل توجهي از شيوه

آموزان به صورت روشن و واضح در آغاز تدريس در حد متوسطي هاي يادگيري به صورت انتظارات خود از عملكرد دانشبيان هدف
  آموزان در كالس درس ونحو ارزشيابي آنها در حد متوسطي قرار داشتند.مينه توجه به درك مفاهيم كاربردي دانشقرار داشتند.در ز

  هاي ابتكاري و خالقانه در كالس درس در حد متوسطي قرار داشتند.آموزان به يافتن راه حلدر زمينه تشويق دانش
  تثبيت يادگيري در حد متوسطي قرار داشتند.منظور تكميل و در زمينه ارائه تكاليف خارج از كالس به

  وسيله مشاركت دادن بيشتر آنها در فرآيند يادگيري در حد متوسطي قرار داشتند.در زمينه تشويق فعال نمودن دانش آموزان به
  از لحاظ توجه به تبلور رفتار در دانش آموزان در حد متوسطي قرار دارند.

  ي به كارگيري فناروي هاي نوين در آموزش درحد متوسطي قرار دارند.آموزان برادر زمينه خواستن از دانش
  كارگيري آن ها در تدريس درحد متوسطي قرار دارند.در زمينه اطالع از فناروي نو و نحوي به

  هاي نو و بروز  در آموزش در حد ضعيفي  قرار دارد.به كارگيري فناوري
  مايشگاهي در حد متوسطي قرار دارد.هاي عملي و آزدر اختصاص نمره ويژه به فعاليت

هاي آموزشي را يكي از مصاديق اين موضوع بدانيم موضع اگر استفاده از فضاي مجازي از سوي نوجوانان و جوانان بويژه در محيط
بگذاريم. كه نبايد مقاومت سرسختانه داشته باشيم يا در موضعي منفعل عرصه را براي جوالن و سوءاستفاده باز ما روشن است، اين

توانند آموزان ميتوان در برخي مدارس كشور مشاهده كرد؛ مدارسي كه در آن دانشنمونه اين برخورد منطقي و كنترل شده را مي
اي از مســئولين و هاي همراه خود را تا مدرســه همراه بياورند و براي فعاليت آموزشــي از آن ها بهره بگيرند.البته عدهتبليت و تلفن
  اده از فضاي مجازي  و تبليت و تلفن را در مدارس مخل كالس و تدريس مي دانند و آن را گمراه كننده مي خوانند. معلمان استف
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آموزي به اين امكانات  به صورت عميق مطالعه شود و با رعايت تمامي مالحظات رسد اگر دسترسي دانشاز سوي ديگر به نظر مي
ند هم بر بحث كهنه و به ســرانجام نرســيده اســتفاده از تبليت و تلفن همراه  توســط توااخالقي و آموزشــي به كارگرفته شــود، مي

  ها قرار گيرد .هاي آموزشي و آرامش خيال خانوادهآموزان نقطه پاياني بگذارد و هم در خدمت برنامهدانش
  پيشنهادها

سازي فرهنگي است . فرايند بستر سازي  ، بستربه كارگيري فناوري نخستين مرحله و در عين حال دشوارترين بخش در راستاي 
ــه ورزي، برنامه ريزي، اهتمام تك تك افراد و تالش  ــا و طوالني كه نيازمند انديش ــوار و طاقت فرس ــت بس دش فرهنگي كاري اس

 جمعي همه افراد ذيربط و ذي نفعان است.

ـــرين شيوه در راه بستر سازي فرهنگي و تغيير نگرش ، آموزش ، به شيوه ي بن ي يادي و زمان بندي شده و كالسيك كليهمهم تـ
ست اندركاران مجر سطح آموزش يان آموزشد شيدن به  ست كه با ارتقاء بخ سعه ي علمي نه ا هاي خاص به اين مجريان، روند تو

  تنها فعال شده بلكه جهش بخشيده خواهد شد.
ور ايجاد تحول و بهبود در روند بروز بودن شيوه بر اساس نتايج حاصل از پژوهش هاي انجام يافته و همچنين اين پژوهش و به منظ

تدريس و به كارگيري فناوري نو در آموزش پيشنهاد مي شود. براي آموزش معلمان و ارتقاي دانش فناوري  و دانش موضوعي آنان، 
  اشته باشد.تري هم از طريق سايت اينترنتي و هم از طريق مجله رشد دريزي و تاليف كتب درسي نقش پر رنگدفتر برنامه

يادگيري واقعي به جاي حفظ حقايق علمي، سبب ايجاد تفكر انتقادي، خالق و عملي، كسب مهارتهاي ذهني نظير تجزيه و تحليل، 
شيوه  سيدن به نگرش ها و ارزش هاي مطلوب از طريق  ستقيم نيز براي ر سب تجربه م سب مهارتهاي علمي ك سير، تعليم و ك تف

  خواهد بود.هاي صحيح آموزش ميسر و ممكن 
يادگيري علوم تجربي همچنان از روش ســنتي پيروي مي كند، لذا ضــرروت دارد تا براي آگاهي  -نظام آموزشــي در فرايند ياددهي

 هاي آموزشي مناسبي طراحي و اجرا گردد.هاي نوين آموزشي، به كارگيري فناوري ها نو،  دورهمعلمان علوم از شيوه

صلي برنامه درسي ارتقاي سفه ا سرفصل دروس علوم پايه در پايه فل ضرورت دارد تا  ست. لذا  سواد علمي ا هاي مختلف ( به سطح 
هاي دوره اول دبيرستان ) مورد بازنگري قرار گرفته در محتواي مطالب ارائه شده به اهداف درنظر گرفته شده سواد خصوص در پايه

 علمي توجه شود.
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  مدل نوآوري خطي در آموزش علوم پايه
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  چكيده
شي است، اگر چه تحول واقعي در آموزش وپرورش نيازمند تغيير و تحول در همه اركان و كل ساختار نظام آموز         

غير فعال  وايند ياددهي  را از شكل سنتي با اين وصف معلمان مي توانند با استفاده از روش هاي جديد و مبتكرانه ، فر
زشي و دانش ، به فرايند ياد دهي  و يادگيري فعال تبديل كنند. فرايند ي كه در آن معلم طراح و راهنماي برنامه ي آمو

ز معلم آموزان مسئول و مجري فعاليت هاي يادگيري هستند. در اين رويكرد ،  دانش آموزان ديگر مطالب را مستقيما ا
اي فقيت هوافت نمي كنند ، بلكه خود به جمع آوري و تحليل اطالعات مي پردازند و خود را در نتايج حاصل و مدري

اي با نشاط برخوردارند و از فعاليت ه و آموزشي كالس درس شريك و سهيم مي دانند. از اين رو از روحيه اي شاد
عالقه مند  انش آموزان را افرادي فعال، متفكر، كنجكاو وبه اين ترتيب ، معلم نوآور مي تواند د .آموزشي لذت مي برند

كه وقتي باشد روشن بايد  امروزه كه هدف رويكردهاي جديد آموزشي نيز همين است. د،مستمر بار آور به مطالعه
 يكنولوژو بخواهيم كنترل بازار اقتصاد در اختيارمان باشد بايد به ت خواهيم يك اقتصاد ملي مناسب داشته باشيممي
 براي  باشد كهيكي از مدل هاي ساده و روزمره در علوم پايه، مدل نوآوري خطي مي .احاطه داشته باشيمپايه  علوم و

به  1980علم بدون مرز استوار است، در سال  هاي نوآوري آموزش علوم پايه بر پايهمطالعة علوم پايه مفيد است. مدل
  شود:اين مقاله به مفاهيم زير پرداخته ميدر  شده است. موضوع آموزش  علوم پايه افزوده

هاي تههاي علمي در رشالف. اين مدل با اهداف انتقادي به عنوان بخشي از سوال از مفهوم دروس علوم پايه و سياست
 شود.علوم پايه مطرح مي

 تجزيه و تحليل مدل نوآوري خطي در دروس مربوط به علوم پايه.  .ب

 د علم بدون مرز است. مدل نوآوري خطي سالحي براي پيشبر  .ج

 در ايفاي نقش مدل مذكور در رابطه با تحقيقات اساسي علوم پايه اختصاص دارد.  .د

  
  كلمات كليدي

  آموزش علوم پايه، علم بدون مرز، مدل نوآوري خطي 
 

                                                            
†   عاطفه پايز†
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  مقدمه - 1
 
شود ه فرض ميدر اين مدل ساد .فرايند نوآوري بر اساس يك مدل خطي تعريف مي شد 1950 – 1960در طي سالهاي           

شود و در مراحل بعد به توسعه محصول، توليد و بازاريابي مي رسد و در خاتمه، كاال، كه نوآوري با تحقيق علمي جديدي شروع مي
بر طبق اين مدل بيان مي شود كه براي ايجاد بازار پيشرو، بايد تحقيقات  .خدمت يا فرايند جديد با موفقيت به فروش خواهد رسيد

بود و توسعه داد و تاكيد بر روي تحقيق و توسعه است و نياز بازار هم بر روي فعاليتهاي تحقيق و توسعه تعريف شده علمي را به
در اين  .گذاريهاي كالن در تحقيق و توسعه است. يعني رمز موفقيت نوآوري طبق اين مدل، سرمايهاست و ماهيتي مستقل ندارد

 .ها خواهد بودصنايع ساده اي مانند پتروشيمي فته نشده است. بنابراين تنها جوابگويخورد بين مراحل در نظر گر مدل هيچ پس
عنوان يك فرآيند ترتيبي و خطي ساده در بطور كلي در اين مدل عامل اصلي نوآوري فشار علم و تكنولوژي است. فشار تكنولوژي به

هاي ماركسيستي در اروپا يك دانشمند با گرايش .[2]  در آن استشود و بازار ظرفي براي ريختن نتايج تحقيق و توسعه نظر گرفته مي
اين  .به نام برنال از طرفداران اين ديدگاه بود و عقيده داشت كه علم داراي ظرفيت بالقوه براي تبديل شدن به موتور پيشرفت است

اول در مورد رابطه ميان علم و پيشرفت  نگاه وي برخالف نظر دانشمندان اروپايي آن زمان بود كه مبتني بر تجربيات جنگ جهاني
صورت مركزي و هاي خود و در تقابل با نگاه بوش عقيده داشت كه علم بايد بهترديد داشتند. برنال همچنين مبتني بر گرايش

را يك جمهوري رو شد كه مشابه بوش علم اين ديدگاه با مخالفت پوالني در انگلستان روبه .ريزي و كنترل شودوسيله دولت برنامهبه
دانست به اين دليل كه دفاتر دولتي قادر به درك جزئيات فني و پيچيده الزم براي مديريت علم نيستند و لذا نبايد در مستقل مي

  . [1] آن دخالت كنند
 

 مطالب اصلي - 2

  مدل ها و نسل هاي نو آوري  -2-1

ورها هنگام بهبود استانداردهاي سطح زندگي مردم و بهبود شود كه يكي از موانعي كه كشاهميت نوآوري از آنجا ناشي مي        
بهره وري در اقتصاد و حتي شايد بتوان گفت كه مهمتر از آن دستيابي به سعادت و حيات طيبه با آن مواجه هستند، سطح نازل 

يابد؛ اي مياهميت فزاينده ايراني، -هاي اسالمينوآوري در آنهاست. اين مهم در مورد محصوالت فرهنگي مبتني بر باورها و ارزش
جانبه بر زيرا با كمك تبديل علم و دانش به ثروت؛ تاثيرات اقتصادي، تاثيرات فرهنگي، اجتماعي و سياسي را در يك رويكرد همه

آورد و وضعيت فرهنگي جامعه را در سيكل و گذارد و بستر رشد و شكوفايي فرهنگي را فراهم ميجامعه و زندگي آحاد مردم مي
 .[1] ددهدار صعودي بهبود، رشد و پيشرفت قرار ميم

تاريخ، مفهوم نوآوري، معاني و تعاريف مختلفي را به خود اختصاص داده  خارج از كنكاش و واكاوي در متون اسالمي، در گذر      
بازار جديد است. البته، در است. در ادبيات عامه، منظور از نوآوري، ارائه يك ايده جديد، اختراع يك دستگاه جديد يا ايجاد يك 

سازي ايده، سازي و كاربرديشود و به عبارتي تجاريكارگيري ايده، محصول يا بازار جديد نيز نوآوري خوانده ميبرخي از موارد به
هاي تجاري براي بقا شود. جهاني شدن/سازي اقتصاد و رقابت شديد، موجب اهميت مضاعف نوآوري شد. شركتنوآوري ناميده مي

و حفظ بازار ناگزير شدند دائما دست به نوآوري بزنند. از اينرو هر شركت تجاري تالش كرد با خلق يك محصول، فرايند، بازار و ساير 
  . [2]  ها را كاهش داده، بازار موجود را حفظ نموده و در صورت امكان گسترش دهدموارد جديد، هزينه

توان نوآوري مند و علمي حاصل شده باشد، ميانش آگاهانه، عالمانه و با روشي نظاماز سويي ديگر، ورودي نوآوري دانش است، اگر د
 –ها حاصل دانشي هستند كه در تعامالت اجتماعي، مثال استادرا دانش بنيان دانست؛ اين در حالي است كه بسياري از نوآوري

مند دانش است كه ميارد. پژوهش، جستجوي نظامشاگردي و انجام كار و تقليد كسب شده است. نوآوري با پژوهش نيز تفاوت د
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تواند منجر به نوآوري شود. نوآوري نيز ممكن است حاصل پژوهش باشد. نوآوري با فناوري تفاوت دارد. نوآوري ممكن است بر پايه 
تر از تغيير مفهومي گستردههاي رسيدن به برتري و استفاده از فناوري(نوين) باشد (نوآوري فناورانه)، يا نباشد. نوآوري، كليه تالش
نمايد در حال حاضر نوآوري فناورانه نسبت به ساير فناوري دارد. البته از آنجايي كه نوآوري فناورانه بيشترين مزيت را ايجاد مي

لعات پژوهشگران در مطا نظران امر، مورد توجه ويژه قرار گرفته است.ها در چرخه دانش، فناوري و نوآوري از سوي صاحبنوآوري
تئوري توسعه  "، در كتاب 1943شمارند. به عنوان مثال ژوزف شومپيتر در سال خود گونه هاي متنوعي را براي نوآوري برمي

ارائه محصول جديد، به كارگيري روش جديد يا فرايند جديد، بازكردن  خود، به پنج نوآوري به شرح زير اشاره كرده است: "اقتصادي
ساخته، سازي روش جديدي از بازاريابي، استفاده از منبع جديد براي تامين مواد اوليه يا كاالي نيميك بازار جديد و يا پياده

  . [3]  سازماندهي جديد در روابط خارجي

گذاران و اقتصاددانان قرار هاي نوآوري انواع مختلفي دارد. تفسير نادرستي كه مورد توجه بسياري از سياستاز طرفي، مدل        
بر اين پيش فرض قرار دارد كه نوآوري، علم كاربردي يا به قولي همان فناوري(جديد) است. علم بنيادي(پژوهش)، علم  گرفته،

شود. اين مدل، كه نسل فرستد و منجر به توسعه اقتصادي ميكاربردي(فناوري) را تغذيه كرده، فناوري محصول جديد را به بازار مي
شود. بر اساس فشار عرضه يا فشار فناوري و گاهي نيز مدل نئوكالسيك نوآوري گفته مي اول مدل نوآوري است، مدل خطي، مدل

مدل خطي، نقطه آغاز نوآوري، فعاليت تحقيق و توسعه است. نوآوري به معناي فرايندي از اكتشاف است كه در آن دانش جديد طي 
ورد انتقاد بسياري از دانشمندان قرار گرفته است. آنها شود. مدل خطي ماي از مراحل ثابت، تبديل به محصوالت جديد ميمجموعه

شمارند به عنوان نمونه، به طور كلي بين مدلهاي خطي اين مدل را ساده انگارانه توصيف كرده و چند مشكل اساسي براي آن بر مي
  .[8]سياستگذاري ارتباط محكمي با واقعيت نوآوري در عمل وجود ندارد

شود كه در اين مدل، نوآوري به نياز مشتريان پيوند داده شد يند نوآوري، مدل كشش تقاضا گفته ميهاي فرانسل دوم مدل       
شود نبود، بلكه به مفهوم و بر خالف مدل قبلي، نوآوري ديگر حاصل ايده هاي جديدي كه از واحدهاي تحقيق و توسعه خارج مي

كند. در اين مدل، نوآوري تركيب جديدي از يبا مفهومي مشابه را ارائه ميسازي نيز تقرپاسخ به تقاضا و نيازهاي بازار بود. مدل پل
هاي تكاملي اقتصاد به مرور نوآوري به عنوان تركيبي از كشش تقاضا و فشار در پي انتشار ديدگاه 80فناوري و بازار است. در دهه 
شوند، ايدههاي نوآوري شناخته مينسل سوم مدلهاي تعاملي نظير مدل زنجيره پيوند، كه به عنوان عرضه شناخته شد. در مدل

توانند از هر بخشي از بنگاه ظهور كنند و در نتيجه بر ضرورت تشديد پيوند بين واحدهاي مختلف بنگاه تاكيد ميهاي جديد مي
از مدلهاي نوآوري گر نسل جديدي (نسل چهارم) هاي ژاپني، هدايت، سازماندهي مبتكرانه توليد در بنگاه80شود. در اواسط دهه 
هاي مختلف (تحقيق و توسعه، بازاريابي، پوشاني فعاليتهاي يكپارچه بر همهاي يكپارچه شهرت يافتند. مدلشد كه با عنوان مدل

كندكه چرخه زماني ارائه محصول خود را كاهش داده پوشاني به بنگاه كمك ميتوسعه محصول، توليد و غيره) تاكيد دارند. اين هم
رسيد بندي تغيير جهت داد. به نظر ميسازي به شبكه، توجه دانشمندان از يكپارچه90ها نيز بكاهد. از دهه مان از هزينهو هم ز
هاي خود با كاربران، هاي مختلف خود را يكپارچه كنند، بلكه بايد شبكهها براي نوآور بودن، نه تنها الزم است واحدها و فعاليتبنگاه
مند نوآوري به هاي نظامدادند، تقويت كنند. در اين دهه، مدلر نهادهايي را كه نظام نوآوري آنها را شكل ميكنندگان و سايتامين

گذاري دانش بين ها اين است كه نه تنها تعامل و به اشتراكهاي نوآوري ظهور كرد. ايده اصلي اين مدلعنوان نسل پنجم مدل
ها، مراكز پژوهشي، كاربران و ها، دانشگاهبا ساير منابع دانش نظير ساير بنگاه واحدهاي مختلف بنگاه ضروري است، بلكه پيوند

هاي متقابل، پيچيده و احتمال انواع تعامالت بين عناصر مند به نوآوري، وابستگيكنندگان نيز اساسي است. رويكرد نظامتامين
گيرد. اين نگاه، بر پيچيدگي فرايند نوآوري تقاضا در نظر مي گيرد و اهميت زيادي نيز براي طرفمختلف فرايند نوآوري را در نظر مي

، يادگيري سريع به عنوان مهمترين منبع مزيت 90هاي نسل ششم هستند. در اواخر دهه تاكيد دارد. دانش و يادگيري، پيشگام مدل
ه دانش به مهمترين منبع تبديل شد، رقابتي بنگاه، مورد توجه دانشگاهيان قرار گرفت و بر مدل نوآوري تاثير گذاشت. از آنجا ك

  [8] ها به تصوير كشيده شد.بنگاه به صورت تركيبي منحصربفرد از منابع و قابليت



 

٢٧٩  
 

بايست در ارتباط با مديريت نوآوري، سخن به ميان آورد. نوآوري را هاي نوآوري پرداخته شد ميحال كه به اختصار به مدل      
ند، از اين رو به مديريت آن نيز توجه نداشتند. شومپيتر يكي از اولين كساني است كه به اين دانستاي تصادفي ميها پديدهمدت

 90ميالدي آغاز شده بود؛ اما در دهه  60مند به نوآوري و مديريت آن، اگر چه از حدود دهه رويكرد نظام پديده توجه كرده است.
هاي داراي مزيت اقتصادي، تغييرات اساسي در تحليل انمند بودن نوآوري و اهميت مكبه شكوفايي رسيد. بينش نظام

ها ديگر نوآوران مستقل در اين رويكرد بنگاه اقتصادي و فناورانه و همچنين مطالعات سياستگذاري ايجاد كرده است.   تغييرات
ها)، فرهنگ موثر و دانشگاه هاي پژوهشياي از ساختارهاي نهادي توليد دانش(سازماننيستند، بلكه نوآوري آنها به شدت به مجموعه

هايي كه با يكديگر تعامل دارند، هاي دولتي و ساير بنگاهها)، سياستدهنده دانش (مدارس و دانشگاههاي اشاعهبر يادگيري، سازمان
ه و علمي هاي مختلف بازرگاني، مالي، سازماني، فناوراناي به هم پيوسته شامل فعاليت. همچنين نوآوري، مجموعه[4]وابسته است

ها يا تواند با تكيه بر افراد نوآور خود، ايدهاي فردي است و هر سازمان ميشد نوآوري پديدهبه تعبيري، در ابتدا تصور مي است.
كند كه هر سازمان پيش از عرضه گيرد. شكي نبود كه رقابت شديد، ايجاب ميمحصوالت جديدي عرضه نموده، از رقباي خود پيشي

نو، تحقيقات و اطالعات خود را پنهان نموده، امكان نشر آنها را به حداقل برساند. در چنين فضايي بود كه ايده محصول يا ايده 
نوآوري، يك پديده فردي    سيستم نوآوري مطرح شد. اين ايده، با كاهش نقش و اهميت بازيگران فردي در نوآوري، ادعا كرد كه

افتد كه ايده جديد، دستگاه جديد يا ر فرايند تشكيل شده است و زماني اتفاق ميبلكه فرايندي است كه خود از چندين زي   نيست
تواند صرفًا برحسب ، يك فعاليت فردي نيست و نميبازار جديد، همه با هم و به صورت منسجم عمل كنند. در اين نگاه نوآوري

هاي پيچيده يت جمعي است و در نتيجه تعاملهاي مستقل در سطح يك فرد يا بنگاه درك شود. در مقابل يك فعالگيريتصميم
هاي كارگيري آن در قالب فناوريهاي مداومي كه به خلق ايده و بهگيرد؛ تعاملبين نهادهاي گوناگون و روابط ميان آنها شكل مي

. نوآوري [2]يابدميپايان » سازي آنتجاري«با خلق ايده آغاز شده با    انجامد. نوآوري خروجي يك نظام بوده، كهنرم و سخت مي
شوند كه افرادي اي از بازيگران است. چيزهاي نو زماني خلق مييك فعاليت گروهي است و تحقق آن، مستلزم حضور و فعاليت شبكه

شوند. عوامل زيادي ازجمله عوامل هاي گوناگون در يك تركيب جديد دور هم جمع با دانش، مهارت، شايستگي، مشوق و ارزش
هاي خاصي گذارند. نظام نوآوري يكي از ديدگاهگيري، انتشار و كاربرد نوآوري اثر ميادي، سياسي و سازماني بر شكلاجتماعي، اقتص

تواند در محصول، فرايند و سازمان يا فناوري واقع است كه مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اين ديدگاه تاكيد دارد كه نوآوري مي
اي از ارتباطات پيچيده ميان بازيگران يك سيستم است. كليد فرايند نوآوري، جريان فناوري موعهشود. اما در هر صورت، نتيجه مج

ترين بازيگران اين ها و نهادهاي حكومتي از مهمها و موسسات تجاري، دانشگاهها و نهادهاست. شركتو اطالعات ميان افراد، سازمان
تواند به صورت فني، تجاري، قانوني، را ايجاد نموده، حفظ كند. اين تعامالت مي تواند چرخه نوآورياند و تعامل موثر آنها ميعرصه

گذاري، امتياز هاي بازار، خريد و فروش قطعات و خدمات، سرمايهاجتماعي و مالي باشد. به عنوان مثال ارتباطات تجاري شامل شبكه
  . [5]  هاي مشترك استگذارينامه صدور مجوز و سرمايهو موافقت

 
نچه كه نويسندگان اين مقاله به ان اذعان دارند و بر ان اصرار دارند اين است كه مدل خطي جزو ساده ترين مدل ها براي آ

توصيف فرآيند نوآوري مي باشد. و در انتها اين نتيجه گيري را مي كنند كه انتقادات به مدل خطي عادالنه نمي باشد ولي مدلي 
در  .اين مدل مي تواند در حوزه هاي مثل صنايع دانش بنيان مورد استفاده قرار گيرد  .شود عمومي براي نوآوري نيز محسوب نمي

 :دسته طبقه بندي مي كنند 4ابتداي مقاله نويسندگان انتقادات به اين مدل را در 

گاهي و ملي ارائه در اين مقاله دو نوع مدل خطي در دو سطج بن فرآيند نوآوري، موانع، بازخوردها و نقش هريك از عوامل چرخه
 :شده است

  مدل خطي محكم  -1 
  مدل خطي ضعيف -٢

گويد كه و شماره دو مي نفوذ است-بازاريابي-توليد -توسعه محصول -تحقيقات كاربردي -كه شماره يك شامل تحقيقات پايه 
  [7-6] . تحقيقات پايه و پيشرفتهاي علمي عامل بسيار مهمي در ارائه اين مدل مي باشد
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  ژگي هاي مدل ها وي -2-2
هيچ مدلي نوآورانه نبوده است كه به اندازه ي مدل خطي مورد حمله  "، كريستوفر فريمن اظهار تاسف كرد كه 1996در سال 

نقد از مدل خطي شامل انواع بحثهاي متفاوت و اغلب متقابال ناسازگاراست كه پيامدهايي، كه از خود مدل مشتق  د.و تخريب قرارگير
در طول  اغلب از مدل خطي به عنوان مدل هاي عاميانه نوآوري يادمي شود.  .ريشه در روش هاي ديگر داشته است نشده است، اما

 ي اول قرن بيستم دانشمندان علوم طبيعي مطابق اين مدل با شناسايي پژوهشهاي بنيادي به صاحبان صنايع كمك مي نمودند.نيمه
ند مدير بخش تحقيقات مهندسي و صنعتي از ملي اياالت متحده در دهه ي اولين نسخه ي كامل از مدل خطي توسط موريس هل

مدل خطي فشار علم برمي گردد به تجربه اياالت متحده بعد از جنگ جهاني دوم و گزارش معروفي   .بيست ميالدي پيشنهاد شد
به رئيس جمهور اياالت متحده  علم : مرزي بي پايان science, the endless frontier  با نام 1945در سال ونوار بوش كه 

 .آمريكا ارايه كرد

نهفته است كه نياز به حمايت  رشد علميدر اين گزارش پيشنهاد شده بود كه منبع اصلي رشد اقتصادي، سالمت و امنيت ملي در 
( مانند پني سيلين  ه هابوش به نقل از دو مثال خاص ، سالمت و دفاع ، و تاكيد كرد كه اكتشافات در اين زمين [8] .وافر دولت دارد

به منظور حفظ پايه هاي علمي   بوش استدالل مي كرد كه .و رادار ) اغلب برخاسته از راه دور و غير منتظره وناخواسته مي باشد
تحقيق الزم است براي يك استخر بزرگي از دانشمندان براي تقويت مراكز پژوهش هاي بنيادي ايجاد كرد.سپس با شناسايي كالج 

با توجه به مدارك غيررسمي هدف   .انشگاه ها و موسسات تحقيقاتي به نتايج محسوس و ايجاد دانش علمي جديد پرداختها، د
بوش از ارايه گزارش اين بود كه تمركزي براي بدست آوردن حمايت مالي و سازماني گسترده دولت ايجادتا پيشرفت علمي حاصل 

ر آن دولت مي تواند تحقيقات صنعتي و افزايش ترويج جريان از دانش علمي جديد بوش ادعا مي كند كه مهم ترين راه كه د .شود
را از طريق حمايت اساسي پژوهش، ارائه مشوق هاي مناسب براي صنعت به انجام پژوهش، و با تقويت سيستم انحصاري براي از 

، مدل 1970جنگ جهاني دوم تا اوايل پس از  .بين بردن عدم قطعيت به كار برد كه به ويژه تحمل در شركت هاي كوچك است
 Rخطي بسيار واقعي بود. كمك هاي مالي دولت اياالت متحده از فعاليتهاي علمي وكار پژوهش در دانشگاه ها و با توجه به استراتژي

& D  امه ريزي ، كه در آن براي اولين بار به طورخاص در تحقيقات اوليه براي توليد نايلون برن دوپونتشركتها از جمله شركت
 .شده بود

ست كه از طريق تحقيقات پايه اين امر را به سرانجام مي رسانند. نتايج اين يافته ها وارد بنگاه دانشگاه ها جاي اصلي رشد علم هم
وارد بازار مي شود. بر اين مبنا و با توجه به اينكه اياالت متحده در آن برهه موفق  نوآوري و سپس تكنولوژي ها شده و به صورت

بوده است شايد بتوان اينگونه استدالل كرد كه در مقطعي از زمان اين مدل جواب داده است. (مثال اينكه بازارها در آن زمان خالي 
بوده و لذا نيازي به تقاضاي بازار نبوده، ولي بعد از اشباع شدن بازارها ديگر اين مدل جواب نمي دهد و نياز به مدلهاي تجويزي يا 

اما سوال ديگري كه مطرح است اين است كه پيشنهاد جناب بوش و مدل ايشان در آن زمان عملي شده يا نه؟ . [2] )سيستمي است
به عبارت ديگر آيا مدل خطي فشار علم در عمل پياده شده است؟ جوابي كه تحقيقات راجع به امريكا نشان مي دهد ظاهرا منفي 

كه نقش يكپارچه  (National Science Foundation) بنياد ملي علوم تا تاسيس 1945است چرا كه بعد از اين گزارش در سال 
سال تاخير زماني وجود داشت كه عمدتا به خاطر مخالفتهاي  5ساز تحقيقات علمي و تخصيص دهنده بودجه را قرار بود بازي كند 
 Handbook of Innovation بدر فصل آخر كتا (2005)يكي از سناتورهاي آن زمان بوده است. تحليلي كه بوراس و الندوال 

به دست مي دهند اين است كه اين تاخير زماني باعث شد تا سازمانهاي بزرگ آمريكايي كه بودجه تحقيقاتي آنها بعضا چند برابر 
سياستهاي پژوهشي خود را مستقال طرح ريزي نمايند. جالب اينكه سياستهاي اين ، بوده است NSF بودجه پيشنهاد شده براي

عمدتا مبتني بر مدل تقاضاي بازار و نيازهاي مصرف كنندگان سازماندهي شد و تاسيس بنياد ملي علوم بعد از پنج سال  سازمانها
عمال نتوانست اثري كه مدنظر بود بر سياستهاي پژوهشي اين سازمانها بگذارد و مدل فشار خطي علم را به سامان برساند. لذا مدلي 

ميان فشار علم و تقاضاي بازار بود كه به زعم خيلي ها مدلي از نوآوري  (Coupling Model) يكه در عمل اتفاق افتاد مدل تزويج
طبق مدل خطي، تصور بر اين باور است كه اگر در موضوعي تحقيق و توسعه به خوبي صورت گيرد،    [8].است كه كار مي كند

گردد و بازار مناسبي نيز به وجود يليد محصول منجر مفرايند به تو شوند و در نهايت،مراحل مختلف نوآوري به ترتيب طي مي
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اين  .به عبارت ديگر، تصور بر اين است كه اگر عرضه به خوبي صورت گيرد، تقاضاي خوبي نيز به وجود خواهد آمد خواهد آمد،
  .يا بازار در اين مدل استديدگاه، تصور نادرستي است كه از مدل خطي بر جاي مانده و علت آن نيز ناديده گرفتن تأثير طرف تقاضا 

در دنياي  مي باشد كه به نظرم اين نگاه نويسنده مقاله درست نمي باشد. طييكي از مباحثي كه در مقاله اشاره كرده است سادگي مدل خ
بسياري دارد.  امروز تاكيد بر سادگي در مباحث خبري و اطالع رساني و روزمره مي شود و در مباحث علمي و تحليلي همچنان عميق شد اهميت

دانش بيان  عمدل در بعضي زمينه ها مانند صناي نبه همين علت سادگي يك مدل يك مزيت محسوب نمي شود. البته اين نگاه كه مي توان از اي
 .استفاده كرد و به راحتي نمي توان يك مدل را كنار گذاشت صحيح مي باشد

قطعا با توجه به سادگي اين مدل اگر نياز هاي بنگاه ها را برطرف مي ساخت و ي دارد با توجه به اين كه نويسنده مقاله خود بر سادگي مدل خط
نمي  كسي سراغ مدل هاي پيچيده تر نمي رفت و بنظر اين مدل با توجه به پارادايم هاي فراوان و پيپيدگي كه در دنياي امروز وجود دارد جوابگو

   .باشد
د با بي انصافي نقد و كنار گذاشت درست باشد ولي نويسنده مقاله نتوانسته است داليل قوي و در آخر شايد اين نگاه كه مدل خطي را نباي

 [9] .و قانع كننده اي براي آن بياورد كه چرا بايد همچنان از اين مدل استفاده شود

  نقد مدل هاي خطي -2-3
و با استفاده از مجموعه اي متنوع از ايده  براي اولين بار يك تفسير استاندارد براي مدل هاي خطي با رعايت عدالت و انصاف 

اين ايده كه  .هاي توسعه يافته در طي يك دوره ي زماني بصورت بندبند در سطح كالن و در سطح مزو و در سطح خرد انجام دهد
اين مقاله به وجه مشترك انواع مدل هاست. تحقيقات پايه ، پديد آورنده كليدي نوآوري در امتداد يك دنباله خطي از مراحل است،

پرداخته است كه  وارد شده است و آنها به اجزاي مختلف مدل اعمال مي شود، lm شناسايي انتقادات اصلي كه به طور معمول به
  : مهمترين آنها عبارتند از

ر هنگام مشكالت فني توليد د عنوان مثال در مدل كشش بازاره ب عدم تعامل ميان فعاليت هاي درگير در فرآيند نوآورانه.  -1
   .طراحي و ساخت محصول بعد از تحقيقات بازاريابي بوجود مي آمد

  در تضاد بودن نقش تحقيقات پايه با منابع ديگر نوآوري   -2
  .شود و نوآوري بصورت فعاليتهاي پي در پي جدا از هم تعريف مي شودهمواره يك نوع روند در طول فرايند مشاهده مي  -3
اي كه توليد مي شود به بازار ختم خواهد شد كه به اين معني كه هر ايده گناها در جريان دانش،و تن عدم وجود اختالف  -4

   .كامال اشتباه بوده است
  .فعل و انفعاالت پي در پي بين مراحل فرايند نوآورانه به معناي خود تقويتي مكانيسم نمي باشد -5
  .   [3]مشتريان و عرضه كنندگان نمي كنند اين مدل ها توجهي به محيط بيروني سازمان شامل رقبا،  -6

 
البته مدل هاي خطي از .بسياري از انتقادهاي وارد شده به مدل غير قابل ضمانت مي باشندالبته بايد اشاره كرد كه           

انتقادات بر مي گردد بسياري ديگر از جنبه ها قابل سرزنش كردن هستند كه غالبا ارتباط بسيار كمي با مدل دارند و بسياري از اين 
 بايد توجه شود. برگشت ناپذيري زمانبه تصور غلط ما از خطي بودن.همچنين در اين مقاله استدالل مي شود كه بطور جدي به 

رحال شايد بتوان گفت كه ه به . ]9[همچنين مي توان بيان كرد كه مدل هاي خطي به معناي يك مفهوم سياستي كلي نمي باشند
و ما نبايد تنها نيمه ي خالي ليوان را ببينيم و به قول فريمن شايد  توانند جواب دهندوز هم در برخي صنايع ميمدل هاي خطي هن

به عنوان مثال  شدند،در انتها باعث نجات بسياري از سازمانهاي به گل نشسته شدند.مدل هايي كه در ابتدا بسيار به سخره گرفته مي
نده در شركت بيمكث پيش آمد و با توجه به ضعف بخش بازاريابي شركت،محصوالت بدون شايد بتوان گفت موضوعي كه براي ب

توجه به نياز بازار و رقباي موجود توليد مي شدند و براي مدتي فروش محصوالت شركت ناباورانه به پايين ترين حد خود در چند 
اين نكته را مي رساند كه توجه به مدل كشش بازار اين مسئله  سال گذشته رسيد كه موجب اخراج مسئول بخش بازاريابي گرديد.

هنوز هم مي تواند كار ساز واقع شود چرا كه با مطالعه ي بازار جديدي كه انجام گرفت، مشكل شناسايي شد و فروش محصوالت به 
  .روند گذشته ي خود برگشت
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  نتيجه - 3
در ابتداي مقاله يك تعريف جامع از مدل . دنوآوري ، بحث مي كن (lm) اين مقاله درباره ي نقاط قوت و ضعف مدل خطي

همانطور كه اغلب بيان  lm اوآلً ادعا شده است كه. خطي ارئه شده و چهار انتقاد اصلي كه به مدل وارد شده است را بيان مي كند
 كديگر مرتبط نيستند.مي شود يك نسخه ساده شده از مجموعه اي از گزاره هاي پيچيده تر است . اين گزاره ها لزومًا و منطقًا با ي

دومًا در اين مورد بحث مي شود كه همه ي انتقادها مخرب . در مورد برخي از اين گزاره ها و يا همه ي آنها نقدهايي موجود است
چهارمًا مدل  . كه با رسميت شناختن ماهيت سيستميك ، پويا و تعاملي نوآوري همراه است lm سومًا نقد واقعاً مخرب به .نيستند
  .نسخه خاص اصولي ارائه نمي كند و در اين زمينه با مشكل روبرو استخطي 
  : در ادامه مقاله ريشه هاي مدل خطي بيان شده به اين صورت كه 

آيا مدل خطي تا بحال وجود داشته است يا خير و در مورد علوم و مرزهاي بي پايان آن و شكل هاي مستحكم تر مدل خطي 
نويسندگان محترم مقاالت سعي كنند تمام موارد ذكر . تقاد منتقدان و رد نظر ايشان پرداخته استبحث شده است و در ادامه به ان

  شده را دقيقٌا رعايت كنند، و از همين سند بعنوان الگوي نگارش مقاله خود استفاده كنند.
ابهاماتي مي باشد و  به صورت خالصه مدل خطي نوآوري مدلي است كه داراي تعريف معين و چارچوب مشخصي نيست و داراي

 .همين امر موجب آن گرديده است كه اختالفاتي بر سر استفاده و كاركرد آن در بين كارشناسان روي دهد

اين مدل فرآيند نوآوري را براي تحليل به صورت خطي در مي آورد تا ضمن ساده كردن آن بتوان آنرا به راحتي تحليل نمود.ايرادي 
امر مي باشد كه ساده سازي موجب اين ميشود كه برخي نتيجه گيري ها و فرآيند هاي مبتني بر اين  كه شايد به آن وارد است اين

 .روش داراي صحت و دقت الزم نمي باشد و درآن از برخي مسائل تاثير گذار به خاطر خطي بودن صرف نظر گرديده است

ح خرد و بر اساس آن اين مدل به دو مدل قوي و اين مدل از دو ديدگاه بررسي مي گردد يكي در سطح كالن و ديگري در سط
 مي گردد.ضعيف تقسيم بندي 
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   دهيچك
يم برنامه آن ياجرا يبرا هياول الزم يها نهيزم كردن فراهم و يزير برنامه ازمندين نخست، هدفمند، برنامه كي تحقق
 و راهكارها نيا انيب از هدف.رديگيم صورت راهبردها ياجرا تينها در و اهداف نييتب ،يزير برنامه از پس.باشد

 يازهاين نيتأم يبرا رگذار،يتأث و گسترده علوم از يكي عنوان به يستيز علوم دهدفمن و جانبه همه توسعه راهبردها،
كتابخانه روش به كه حاضر پژوهش. باشديم سالمت درحوزه نيهمچن و ي،صنعتياقتصاد مختلف يهانهيزم كشوردر

 دست به جينتا مطابق. دپردازيم يستيز علوم يكاربرد و هدفمند توسعه يراهبردها و هاراهكار انيب به شد، انجام يا
يم نييتب باشنديم تريجزئ ييهاراهبرد يدارا كدام هر كه يكل طهيح دو در اهداف پژوهش، نيا در مطالعات از آمده
 علوم تيفعال يهاحوزه اساس بر-2.شود االجرا الزم قانون به ليتبد كه كشور سطح در كالن اهداف براساس-1 :شود

 يهاباحوزه يعلم جامعه مستمر ارتباط به جهينت در و شده آغاز يتخصص صورت به شآموز از مربوطه اهداف.يستيز
 داد نشان جينتا .انجامديم مختلف يهانهيزم در جامعه رشد بر مؤثر عوامل عنوان به صنعت و اقتصاد سالمت، مختلف

 يكل طور به و شوديم يكاربرد صورت به آن جانبه همه رشد سبب يستيز علوم از يراهبرد و نهيبه استفاده كه
  .شوديم مختلف يهانهيزم در كشور يهاازين نيتأم موجب

    يديكل كلمات

  يكاربرد هدفمند، توسعه، راهبردها، ،يستيز علوم
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  مقدمه_1

 شوديم گفته يشناسبوم و يشناسانسان ،يپزشك ،) هاشيگرا تمام( يشناس ستيز ليقب از يعلم يهارشته يتمام به يستيز علوم
 علوم يگستردگ به توجه با. دارد سروكار آنها بوم ستيز و گريكدي با آنها متقابل روابط و يستيز يندهايفرا زنده، موجودات با كه
 در كشور يازهاين نيتأم يراستا در يستيز علوم يكاربرد توسعه يبرا راهبردها و اهداف نييتع وسپس يزيربرنامه ،يستيز

 نيقوان نيا حيصح ياجرا با سپس و شده وضع ازين مورد نيقوان ديبا ابتدا راستا، نيا در. است ريناپذاجتناب يامر مختلف يهانهيزم
 دانشگاه قانون، انيمجر گذاران، قانون جانبه همه يهمكار ازمندين امر نيا .ديرس شده نييتع اهداف به آنها ياجرا بر نظارت و

 در ييهاتيفعال و ها تالش كنون تا كه است ذكر به الزم.است گذاران هياسرم و انيدانشجو مربوطه، كارشناسان و استادان ها،
 كه آنجا از اما است شده وضع ينيقوان نيهمچن و دهيرس يزيآم تيموفق جينتا به و است شده انجام كشور در يستيز علوم نهيزم
 هدف.ميهست ترسازنده نيقوان و شتريب يهاشتال ازمندين است، دربرنگرفته را هاتيظرف يتمام و بوده اندك اريبس هاتيفعال نيا

 حوزه و ي،صنعتياقتصاد مختلف يهانهيزم در يستيز علوم يكاربرد توسعه يراستا در ييراهبردها انيب ،يكنون ياكتابخانه پژوهش
  .]1،2،3[باشديم سالمت

 

  ياصل مطالب_2

  فيتعار -2-1

  ]. 4[است شدن بزرگتر يحت و شدن شدن،قدرتمندتر ترشرفتهيپ جهت در يجيتدر رشد:  توسعه

هاي كالن كشور و نيازهاي علمي و اجتماعي جامعه تبيين مي اهدافي كه در قانون با توجه به سياست گذارياهداف كالن : 
  ].6،1شوند[

م زيستي ها و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با دانشگاه،حوزه نظري فعاليت علودانشگاههاي فعاليت علوم زيستي : حوزه
  دهند.را تشكيل ميهاي مختلف اقتصادي،صنعتي،سالمت و ... حوزه كاربردي آندهند و كاربرد آن در زمينهرا تشكيل مي

 ].4براي دستيابي به اهداف تعيين شده[ ييهاروشراهبردها:

 

  مساله طرح-2-2

 تا است شده موجب است،كه مطرح مختلف يهانهيزم در كشورها يتوانمند عوامل از يكي عنوان به يستيز علوم امروز، يايدن در
 ييهايزيربرنامه يستيز علوم توسعه يراستا در زين ما كشور.رديبگ قرار كشورها كالن اهداف سطح در نهيزم نيا در يزيربرنامه

 استفاده با يستيز علوم زين و يزيربرنامه حوزه نظران صاحب مشورت با يزير برنامه از پس. است داده انجام نهيزم نيا در كم هرچند
 جهينت در و شده آغاز يتخصص صورت به اموزش از مربوطه اهداف .شوديم انجام  اهداف نييتب يعني يبعد شده،گام نيتدو برنامه از
 يهانهيزم در جامعه رشد بر مؤثر عوامل عنوان به صنعت و اقتصاد سالمت، مختلف يهاباحوزه يعلم جامعه مستمر ارتباط به
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  :شوديم نييتب باشنديم تريجزئ ييراهبردها يدارا هركدام كه يكل طهيح دو در اهداف يطوركل به.انجامديم مختلف

  شود االجرا الزم قانون به ليتبد كه كشور سطح در كالن اهداف براساس_1

يستيز علوم تيفعال يهاحوزه براساس_2   

 

  كشور سطح در كالن اهداف -2-2-1

 آموزش گاهيجا ارتقا جمله از و جوان نسل يگرپرسش و تيخالق هيروح تيتقو با همراه يتخصص يهاآموزش گسترش و قيتعم_1
 محققان كارشناسان، عنوان به يدكتر و ارشديكارشناس يكارشناس مقاطع هيكل در النيالتحصفارغ تيفيك شيافزا جهت تيفيك با
  كشور ندهيآ رانيمد و

  آنها يفناور و يعلم يهاتيظرف از يبردار بهره و يستيز علوم حوزه در يجهان شرويپ يهاكشور با گذار اثر و فعال تعامل_2

 و ديتول ،ينوآور دانش، يمرزها به يابيدست يراستا در يساالر ستهيشا نظام بر ديتاك با يانسان منابع يتوانمندساز و پرورش_3
  نينو يفناور انتقال

  يستيز علوم حوزه در كشور ينوآور و يناورف علم، نظام در يوربهره يهاشاخص سطح ارتقا_4

  كار بازار با يستيز علوم حوزه در كشور يعلم جامعه مستمر ارتباط_5

  يستيز علوم يپژوهش و يآموزش ،يقاتيتحق مراكز گسترش_6

  يستيز علوم نهيزم در يعلم داتيتول تيفيك و يكارآمد سطح ارتقا_7

  ]6،3،1[خدمات و يصنعت ،يپژوهش ،يآموزش مختلف يهانهيزم در يستيز علوم جانبه همه و يكاربرد توسعه_8

 

  يستيز علوم تيفعال يهاحوزه -2-2-2

  :رانيا در آن تيفعال حوزه در يستيز علوم يهاچالش

  آموزش)الف

  گانشد رفتهيپذ توسط يستيز علوم مختلف يهارشته ناآگاهانه انتخاب_1

  هاسرفصل آموزش و محتوا،قالب ضعف_2

  دانشجو نشده يزير مهبرنا جذب_3

  يعلم ئتيه ياعضا يعلم روابط تيمحدود_4

  يفناور و پژوهش)ب
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  يستيز علوم يهاطرح از محدود تيحما_1

  ثروت و يفناور به يستيز علوم يهاافتهي ليتبد يبرا متخصصان و پژوهشگران تيترب عدم_2

  هادانشگاه يفناور و علم محصوالت با صنعت يازهاين يناهماهنگ_3

   الزم يافزار سخت و يافزار نرم زاتيتجه ودكمب_4

 آموختگان دانش با سهيمقا در يستيزعلوم آموختگاندانش ژهيو به و هيپا علوم آموختگان دانش يبرا مناسب ياجتماع گاهيپا فقدان_5
  يفن و يپزشك علوم

  كالن اهداف اساس بر راهبردها -2-3

  : اول كالن هدف يراهبردها -2-3-1

 دانشگاه به ورود از شيپ مخاطبان به شتهر شناساندن_1

 يكاربرد دروس گنجاندن منظر از هادرس قالب و سرفصل،محتوا يرسان روز  به_2

 جامعه يازهاين به توجه با يستيز علوم يساز يوبوم يروزآمدساز_3

 يكارشناس مقطع در باتجربه استادان از استفاده جهت يزير برنامه_4

 يالملل نيب يمطالعات يهافرصت از استفاده بر ديتأك با يستيز علوم استادان يعلم توان تيتقو_5

 دانشجو جذب تيفيك و تيكم خصوص در درازمدت و مدت انيمدت،م ق،كوتاهيدق يزير برنامه_6

 آنها در زهيانگ جاديوا يدانشگاه يهاپروژه در انيدانشجو رنمودنيدرگ و محور پژوهش آموزش جيترو-7

 يپزشك يهارشته در هيپا علوم حوزه در يكارشناس مقطع ليتحص امكان يبرا يگذار نقانو و يساز نهيزم_8

  يستيز علوم ژهيو به هيپا علوم يهارشته در وستهيپ يدكتر مقاطع سيتأس_9

  يستيز علوم حوزه هر با متناسب آموزش نينو يهاروش كاربست_10

  

  : دوم كالن هدف يراهبردها -2-3-2

  يالمللنيب يعلم يهاشبكه در حضور و يالمللنيب  مجامع در حضور با هادانشگاه يالمل نيب يهايهمكار شيافزا_1

  يخارج و يداخل يهادانشگاه نيب مشترك يآموزش يهابرنامه شتريب چه هر يبرگزار_2

  يستيز علوم نهيزم در يالملل نيب يعلم وموسسات كشورها ريسا با مشترك يهاپژوهش و مقاالت تعداد شيافزا_3
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  : سوم كالن هدف يراهبردها -2-3-3

  يستيز علوم آموزش در يانسان يروين بيترك هرم بهبود_1

  هادانشگاه يعلم يهارتبه با متناسب يليتكم التيتحص يهادوره يفيك و يكم توسعه _2

  آنها ينگهدار و ستهيشا و نخبه استادان جذب يبرا يگذار استيس _3

  استادان يعلم ومهارت دانش تيتقو يبرا مناسب يتمطالعا يهافرصت وتوسعه جاديا_4

يريادگي نينو يهاشرو از استفاده سيتدر روش در تحول و رييتغ جاديا يراستا در استادان يبرا يآموزش يهادوره يبرگزار _5  

 

: چهارم كالن هدف يراهبردها -4-3-2  
يستيز علوم نهيزم در جهان در كشور يتخصص يهاكتاب و مقاالت بهبود _1  

يالملل نيب معتبر يهاشيهما در يرانيا نخبگان شتريب چه هر حضور جهت الزم امكانات و طيشرا جاديا _2  

جهان در شرفتهيپ يهايفناور از ديتول اي يبردار بهره_3  

 

: پنجم كالن هدف يراهبردها -5-3-2  

يستيز علوم تيظرف توسعه يهابرنامه با زاتيوتجه امكانات ها،رساختيز يساز متوازن _1  

يداخل ناخالص ديتول از هيپا علوم يهاتيفعال توسعه و آموزش،پژوهش در يگذار هيسرما سهم شيافزا _2  

 

  : ششم كالن هدف يراهبردها -2-3-6

اشتغال در يستيز علوم ريتأث زانيم شيافزا _1  

كار بازار با يعلم جامعه ومستمر مداوم ارتباط_2  

صنعت يهاازين با يدانشگاه يهاپژوهش يهمسوساز _3  
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: هفتم كالن هدف يراهبردها-7-3-2  

يقاتيتحق مراكز كل به يستيز علوم يعلم قاتيتحق مراكز تعداد نسبت بهبود _1  

يشگاهيآزما يفضا توسعه_2  

يستيز علوم خصوص به و هيپا علوم يهارشته در يآموزش يهابنا ريز توسعه_3  

 

  : هشتم كالن هدف يراهبردها-2-3-8

يعلم يهامناظره و بحث شگستر _1  

]1،3،6[يقاتيتحق يهاطرح يآمدكار و تيفيتعداد،ك شيافزا _2  

  

  الزامات -2-4

  يحقوق -2-4-1

صالح يذ ينهادها يتمام و ياسالم يشورا مجلس در الزم يقانون مصوبات بيتصو_1  

يمل كار ميتقس اساس بر هادستگاه هيكل يبانيپشت جلب جهت موجود نيقوان اصالح _2  

يزير برنامه -2-4-2  

شد اشاره آنچه اساس بر يعال آموزش نظام در هاهيرو و ساختارها يبازساز و ينگر باز _1  

موسسات هيكل در توسعه برنامه نيتدو _2  

يبانيپشت -3-4-2  

نيقوان ياجرا بر شيپا و نظارت _1  

يعال مقامات يبانيپشت از يبرخوردار _2  

 

تيفعال حوزه براساس راهبردها -5-2  
:دانشگاه به ورود از شيپ مخاطبان به رشته شناساندن _1  
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 ازمندين باشد، داشته رشته آن در ليتحص ادامه يبرا يكاف زهيانگ و بوده موفق خود نظر مورد رشته در نكهيا منظور به يفرد هر
.باشديم رشته آن از جامع و يكاف شناخت  

  :يكاربرد دروس جاندنگن منظر از هادرس قالب و سرفصل،محتوا يرسان بروز_2

 يرسان بروز ، ازهاين نيا به پاسخ يراستا در مختلف يهابخش در جامعه ازين به توجه با كه است نيا ازمندين ما دروس يمحتوا
.شود  

:شوديم انيدانشجو  با خصوص به و گريكدي با آنان تعامل موجب كه استادان يعلم توان تيتقو _3  

 يهاتيفعال آن ياربردهاك و پژوهش يهانهيزم در و ابدييم شيافزا استادان با  انيدانشجو تعامل استادان، يعلم توان ارتقا با
.دهديم رخ يشتريب  

:استاندارد يهاآزمون راه از و ازهاين اساس بر دانشجو جذب _4   

 سازديم فراهم مطلع و دكارآم ييروهاين پرورش يبرا را نهياستاندارد،زم  يهاازآزمون استفاده با و جامعه يازهاين براساس جذب
.ببرند بهره ختلفم يهانهيزم در آن از و كرده استفاده نحو نيبهتر به يستيز علوم به مربوط يهاافتهي از تواننديم كه  

:شونديم حوزه نيا وارد كه ينخبگان يبرا ايمزا گرفتن نظر در_5  

 نهيزم در را آنها تالش و ردبيم باال را نخبگان نيا زهيشوند،انگيم يستيز علوم حوزه وارد كه ينخبگان يبرا ييايمزا نظرگرفتن در
.دهديم شيافزا يستيز علوم يكاربردها  

:ياصل يهاجبهه در توسعه و قيتحق يهاتيفعال در يتجار يهابنگاه سهم شيافزا_6  

. نددار يستيز علوم انبهج همه توسعه و قاتيتحق تيموفق يراستا در يخوب نقش يتجار يهابنگاه پژوهش، از پس  

 

  :يستيز علوم مختلف يهانهيزم در شرويپ يهاكشور -2-6

يفناور ستيز -1-6-2   

 قالب در شغلى فرصت0001 از شيب ،0002 سال تا دارد، ارياخت در را ايدن وتكنولوژىيب داتيتول كل07%كه كايآمر در
  شيب  ،0002 سال در تنها كايآمر وتكنولوژىيب هاىفرآورده فروش از حاصل درآمد و است آمده فراهم وتكنولوژىيب شركت0015

.[٧] است بوده دالر ارديليم 03 از   

  كيژنت يمهندس -2-6-2

 مركز كي به ركشو نيا اكنون و است كرده پزشكى نهيزم در كيژنوم قاتيتحق صرف دالر ونيليم 85 ،1002 سال در هند كشور
.است شده ليتبد ميوآنز دارو ديتول  
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  يكشاورز ختهيترار محصوالت -2-6-3 

دارند ارياخت در را ختهيترار محصوالت ديتول هند،عمده و كانادا ن،يآرژانت ل،يبرز كا،يآمر كشور پنج  

:نهيزم نيا در كشور سهم و يستيز علوم نهيزم در يداخل يها تالش  

  انيرو دهپژوهشك در1385مهر اول در كشور شده يساز هيشب گوسفند نياول زيآم تيموفق ديتول_1

...و يمالز چون ييكشورها به آن صادرات و ختهيترار محصوالت ديتول_2  

ايدن در جيرا يهاروش از استفاده با ينابارور درمان_3  

يوتكنولوژيب روش به هاواكسن ديجد نسل ديتول_4  

 

  :هيسرما بازار و صنعت ، يسالمت،كشاورز يهاحوزه در يستيز علوم كاربرد از ييهامثال -2-7

]٨[غذا تيفيك و طعم بهبود_1  

]۵[ هاكش علف مصرف كاهش _2  

]۵[محصول پر اهانيگ ديتول_3  

يعروق و يقلب و ياستخوان يهامپلنتيا ويب ديتول_4  

بندناف خون بانك جاديا_5  

هاژن انيب و يساز همانند_6  

ييزدا ابانيب روند عيتسر_7  

... و ،مسطال،نقره چون يباارزش يهايكان افتيباز و استخراج_8  

...و كيالكت دياس ك،ياست دياس ك،يتريس دياس مانند يآل يدهاياس از ياريبس يصنعت ديتول_9  

هيتجز قابل يهاكيپالست ديتول_01  

دركشور يدرمان سميتور گسترش-11  

[٢] مربوطه مختلف يهانهيزم در هيرو يب واردات كاهش و صادرات شيافزا_12   

 [٢] كشور از ارز مورديب خروج از يريگجلو و كشور يبرا يارزآور_13   
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 ييزا اشتغال در يستيز علوم نقش -2-8

 يمال نيتأم و آرامش ش،يآسا يبرا ياتيح و مهم يآنها،امر تخصص به توجه با افراد يريكارگ به ژهيو وبه كل طور به ييزا اشتغال
 متخصص افراد يريكارگ به و شغل جاديا در دارد، ينفراوا يوكاربردها متعدد يهاشاخه يستيز علوم كه آنجا از.است كشور كي مردم

  .است مؤثر يكاربرد حالت به يانتزاع صرفا حالت از آموزش، هيرو رييتغ در زين و مربوطه، يهارشته در

  

جامعه ياخالق سالمت در يستيز علوم نقش - 9-2  

 جامعه مثبت تعامل زين و ارزآور يقاتيتحق يهاكار شيافزا نيهمچن و هيسرما و كار بازار گرفتن رونق موجب يستيز علوم توسعه
 سالمت يارتقا موجب امر نيا. كنديم فراهم را ياديز جوانان يبرا خانواده ليتشك نهيزم مثبت اتفاقات نيا شود،كهيم كشور يعلم

  .شوديم جامعه ياخالق

 تلنگر

 يتمام در. دارد يفراوان يكاربردها... و اقتصاد مت،سال صنعت، جمله از يمختلف يهانهيزم در يستيز علوم شد، اشاره كه همانطور
 يعيطب.باشديم يستيز علوم تيفعال يهاحوزه تيتقو ازمندين خود كه باشديم ازين مورد كارآمد يانسان يروين ذكرشده، يهانهيزم

 با مرتبط يها حوزه از يكي كه آموزش ازحوزه اما ميكن فراهم را ازين مورد يافزار سخت يهارساختيز يتمام اگر يحت كه است
  .ميريگينم يمطلوب جهينت م،يكن غفلت است يستيز علوم يهاتيفعال

  جهينت_3
 هم يستيز علوم ن،يقوان نيا يمجر يكشورها در شده ذكر يراهبردها شدن يياجرا و نيتدو از پس شده انجام مطالعات اساس بر 

 آمده،با بدست جينتا مطابق .است داشته يريچشمگ رشد... و يشاورزك سالمت، ،يصنعت يهانهيزم در هم و يپژوهش نهيزم در
 ي،كشاورزيپزشك ،ياقتصاد مختلف يهانهيزم در ،كشوريستيز علوم يكاربرد و هدفمند توسعه شده،با ذكر يراهبردها از استفاده

 ميهست موظف ما يستيز علوم با بطمرت يهانهيزم در كشور رشد منظور به نيبنابرا .كنديم شرفتيپ يپژوهش نهيزم در نيهمچن و
 مختلف يهاحوزه به توجه ،بايبعد گام در و ميدرآور اجرا به كامل صورت به راوآن ميده گسترش را موجود نيقوان اول، گام در كه
 اسناد و مقاالت كه ازآنجا.ميبگذار اجرا به را حوزه نيا در شده ينيب شيپ ينه،راهبردهايزم نيا در فعال افراد و يستيز علوم تيفعال

 بر عالوه حوزه نيا پژوهشگران كه دارد وجود انتظار نيدارد،ا وجود يستيز علوم توسعه نهيزم در كشور سطح در يشمار انگشت
 گريد و ذكرشده يراهبردها ييآزما يراست قات،بهيتحق نيا جينتا به توجه با و زده يدانيم قاتيتحق به ،دستياكتابخانه قاتيتحق

  .كنند مطرح را ياتازه يراهبردها لزوم درصورت و بپردازند شنهادشدهيپ يراهبردها
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  چكيده
د آنها است. فناوري آموز و ساختن دانش بوسيله خومحور و تفكرمحور ساختن دانشاولين و مهمترين ويژگي تعليم و تربيت، مسئله 

باشد. تلفن همراه مي هاي جديد ارتباطي، تكنولوژيشود. يكي از فناوريمحور ميات و ارتباطات تسهيل كننده يادگيري مسئلهاطالع
ي را براي يادگيرندگان، هايآموزان تاثيرگذاشته و فرصتاستفاده از تكنولوژي جديد تلفن همراه در تعليم و تربيت بر رشد ذهني دانش

ريق موبايل در آموزش طآموزان بهترآموزش ببينند. در اين مقاله به بررسي نقش يادگيري از كند تا دانشمي معلمان و مدارس فراهم
- هاي چندرسانهامك، پيامشيمي پرداخته شده است. هدف از اين مقاله كاربرد استفاده از ابزارها و روش انتقال مواد درسي از طريق پي

وشي تلفن همراه گهاي آموزشي جهت يادگيري فراگيران از طريق افزارو تصويري و نرم هاي صوتيهاي كنفرانسي، فايلاي، تماس
اي از طريق نهباشد. با مطالعاتي كه روي مقاالت، مجالت و كتاب ها صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم كه آموزش چند رسامي

ا در پي خواهد تر فراگيران رشده و پيشرفت سريع تلفن همراه باعث تفهيم بهتر و باال رفتن كيفيت آموزشي مطالب درس شيمي
  داشت. 

  كلمات كليدي
  آموزش شيمي، تعليم و تربيت، تلفن همراه

 

 

  

                                                            
‡  دانيال آرخي ‡



 
 

 

  مقدمه-1
كه موسسات  يبه طور؛ كننديفاده متكه تمام مردم جهان از آن اس است يابزار تكنولوژ يناز مهمتر يكيشك يتلفن همراه ب

 يبنفر با ضر يليونم 112به  يرانتعداد مشتركان تلفن همراه ا 2017سال  ياناند تا پاكرده يينب يشپ يتورمان يزينسب يقاتيتحق
دستگاه شده  ينا يريگتلفن همراه هوشمند باعث همه يهايتلفن همراه و توسعه تكنولوژ ذيريپدسترس درصد برسد. 142نفوذ 
 يافزارنرم يهايستمس يننسل نو از يدهنده چشم انداز سال گذشته نشان 5 ياستفاده از تلفن همراه ط يدرصد 270شد. راست

 .]2يد[د يمخواه و ... يآموزش، تجارت، پزشك يرنظ يهاينهزم درآن را  يشاز پ يشب يراتتر تاثيكنزد ياربس يايندهاست كه در آ
ي اخير عالقه به يادگيري همراه و ها]. در سال1،4،7،10اند [ي در امر آموزش پرداختهژمحققان زيادي به بررسي تاثير اين تكنولو

هاي فناوري اطالعات و هاي همراه افزايش يافته است. فناوري تلفن همراه يكي از نمونهحمل مانند تلفناستفاده از تجهيزات قابل
ه مطرح شده هاي ارتباطي به حوزه آموزش راه يافته و به عنوان آموزش مبتني بر تلفن همراارتباطات است كه مانند ساير فناوري

 است. در اين مقاله به بررسي تاثير اين تكنولوژي بر آموزش شيمي خواهيم پرداخت.

  مطالب اصلي -2    
  تعريف و ويژگيها: 1 -2

از  ؛ در واقع اين نوع از آموزش، يادگيريباشديم يلموبا يبر فناور يمبتن يآموزش يهايفناور يدتريناز جد يكيهمراه  آموزش
 باشد.يها و ... مهوشمند، تبلت يهاتلفن يرنظ يشخص يكيالكترون يهاو محتوا، با استفاده از دستگاه يتماعتعامالت اج يقطر
ساير ويژگيهاي اين فناوري عبارتند  .]4[ باشديو فعال م ياربه صورت س ودر هر زمان و مكان  يادگيري ي،نوع از فناور ينا يژگيو

  از:

 هاي كنفرانسهاي درس يا سالنالسدسترسي بهتر به مطالب آموزشي در ك 

 افزايش همكاري گروهي بين يادگيرندگان 

 افزايش سطح سواد و مشاركت در آموزش 

 تر و بهتريادگيري سريع 

  

  : انتقال هايروش  2-2
تعامالت هاي آموزش شيمي را به ديگران انتقال دهيم. اين كار باعث آموزش از طريق هاي مختلف دادهما مي توانيم از طريق روش

  :اجتماعي شده و باعث تفهيم بهتر مطالب شيمي در ذهن مخاطبان خواهد شد. اين روشها عبارتند از

 گيرد :كه به دو طريق صورت مي Bluetoothاستفاده از تكنولوژي   2-2-1

طه را به ديگري هاي مربوبه اين معني كه فرد با تلفن همراه خود مي تواند فايل:  Point To Point به صورت   2-2-1-1
  انتقال دهد.
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هاي آموزشي را به صورت همزمان براي چند دستگاه تا توانند فايلكه مي توسط دستگاه هاي منتشر كننده فايل:  2-2-1-2
  .]4[شعاع مشخصي ارسال نمايند

  : اي استفاده از تكنولوژي پيام هاي چند رسانه 2-2-2

]. در ارسال همزمان 7باشد[هاي صوتي و متني مياي، تصاوير، فايلي چندرسانههااي شامل ارسال پيامسرويس پيام چندرسانه
تواند سوال را تحت عنوان اينكه، دانش آموز عزيز آيا تا به حال فكركرده بوديد علت اينكه تصويري از مواد درسي با صوت، معلم مي

همراه عكس تغيير رنگ شعله آب براي دانش آموز خود كند، چيست؟ بهجوشد فورا رنگ شعله آن تغيير ميوقتي آب روي اجاق مي
تواند تصوير بفرستد و سپس خطاب به دانش آموز بگويد علت، موجوديت نمك طعام در آب است و يا مثال ديگر اينكه مثال مي

جالب بوده كه  عنصر سديم را به همراه توضيحات الزم به صورت صوت به دانش آموز بفرستد. اين موضوع براي دانش آموز بسيار
هاي ]. در اين روش گوشي تلفن همراه دانش آموزن بايد داراي قابليت دريافت پيام9براي دائم در حافظه شان باقي خواهد ماند [

  اي را داشته باشد. مزاياي استفاده از اين روش عبارتند از: رسانهچند

 انعطاف پذير بودن برنامه در مقابل نياز يادگيرندگان 

 عامل و رابطه دوسويه با كاربر و عالقه به يك فعاليت يادگيريبرقراري ت 

 آموزانتسهيل مشاركت ميان دانش 

 استفاده از حواس چندگانه براي يادگيري 

 آموزان با دانشتكرار درس براي يادگيرنده در صورت تمايل و ايجاد رابطه با دانش 

 قابل استفاده در هر جا و مكاني 

 

   : ينترنتاستفاده از شبكه ا  2-2-3

دهد كه باشند. موتورهاي جستجوگر در اينترنت اين امكان را به آموزشگران ميامروزه چند ميليارد صفحه وب قابل دسترسي مي
دانش و مهارت استفاده از اينترنت اگر كسي هاي مورد نظر و تبادل اطالعات اقدام نمايد. امروزه جهت جمع آوري اطالعات در زمينه

ها صفحه اطالعات الكترونيكي دست يابد. جستجو در اينترنت و وب به يكي تواند به ميليوندر عرض چند ثانيه ميرا داشته باشد 
]. يادگيرنده از طريق تلفن همراه وارد اينترنت شده و 8[هاي شخصي افراد در هزاره جديد تبديل شده استاز مهمترين مهارت

  پردازد.و تكرار آنها مي ات جدول مندليف و... را بدست آورده و به مطالعههاي كنكوري شيمي، نكجزوات آموزشي شيمي، تست

  :كوتاه يا پيامكآموزش با استفاده از سرويس پيام  2-2-4

دهد تا معلم، مواد درسي يا موضوعات آموزشي كوتاه را به صورت متن از طريق آموزش از طريق پيام كوتاه روشي است كه اجازه مي 
هاي مشتق از حرف براي   زبان 160هاي آموزشي در واقع كوتاه بوده و تقريبا كند. اين پيامبه فراگيران ارسال  تلفن همراه خود
تواند كوتاه به نحوي است كه نميباشند. قالب سرويس پيامهاي غيرالتين مثل فارسي و عربي ميحرف براي زبان 70التين و حداكثر 

كوتاه براي دانش آموزان خود تواند نكات مهم و موضوعات جالب آموزشي را توسط پيامعلم ميمتن كامل يك نامه را نمايش دهد. م
آموزان با مشكل درسي مواجه در بيرون از مدرسه يا در مسافرت داخل شهري يا بيرون شهري ارسال كند؛ همچنين زماني كه دانش

ارسال كنند. كه اين نيز در ذات خود يك نوع يادگيري بوده كه  شان را براي معلمتوانند توسط يك پيام كوتاه، مشكلشوند ميمي
توان به نام يادگيري از طريق پيام كوتاه ياد كرد. حتي اگر هاي ذهني در فراگيران شده كه چنين يادگيري را ميباعث رشد يافته

گيرد و باشد؛ اطالعات را ميل ميمعلم در حال صحبت كردن پاي تلفن همراه نباشد گوشي تلفن همراه آن در حال ارسال سيگنا
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توان در جهت ارسال مواد درسي افزارهاي ارسال پيام گروهي نيز وجود دارد كه از آن ميآن را ارسال مي كند. بايد يادآور شد كه نرم
را معلم در  شانصورت گروهي كه از قبل شماره گوشي تلفن همراهآموز بهكوتاه در شهرهاي مختلف به صدهزار دانشبصورت پيام

  ].6سيستم ثبت نموده، استفاده كرد[

  :  كوتاهفوايد آموزش از طريق پيام  2-2-4-1

 آموزانبه دانش و مكان زمان هر توسط معلم در شيمي مسائل ارسال مطالب درسي از قبيل  
  دانش همراه تلفن گوشي شماره كه صورتي آموز (در دانش چندين به همزمان كوتاه بطور آموزشي موضوع يك ارسال -

  باشد) شده ثبت معلم همراه تلفن درگوشي از قبل آموزان
 آموزاندانش با رابطه ايجاد و تمايل صورت در يادگيرنده براي درس تكرار   

  

  :  كوتاهمعايب آموزش از طريق پيام 2-2-4-2

 پيام ارسال براي پرداخت پول توسط معلم   
 فراگيران شيمي به مسائل و نكات قبيل از معلم آموزشي كوتاهپيام عدم اطمينان از رسيدن   
 شلوغ شبكه طوالني بودن ارسال پيامها در زمان شلوغ بودن  
 توسط معلم كوتاه پيام با شيمي آزمايشگاهي فيلم يا و عناصر تناوبي جدول از تصوير ارسال نداشتن امكان  

  
  :(PDA: Personal Digital Assistant) شخصي ديجيتالي تياردس   2-2-5

PDA  اي است به عنوان كامپيوتر همراه كاربر و براي دسترسي به اطالعات ضروري درهر لحظه وسيله شخصي ديجيتالي تياردسيا
هاي هاي قديمي همه مدلبر خالف مدل. ، حد واسط بين لپتاپ و كامپيوتر شخصي است PDA. قابل استفاده است و در هر مكان

  باشد. امروزي به تلفن همراه مجهز مي

  ):Cell phone( تلفن سلولي 2-2-6 

 MMSو گاهي SMS ها بوده و به حداقل امكانات مجهز است مثل برقراي تماس، ارسال ودريافتها جزء ارزانترين موبايلاين سري 

.  

  

 :كاربرد تلفن همراه در يادگيري مفاهيم شيمي 2-3

- قابل استفاده دانش طراحي شده و دهندگان خصوصيتوسعههاي نرم افزاري و هاي شيمي تلفن همراه كه توسط شركتاز برنامه 

تناوبي، حساب شيميايي مواد، لغت نامه شيميايي، جدولتوان به ماشينباشد ميمندان به مباحث شيمي ميآموزان و معلمان و عالقه
العاتي از قبيل نام، عدد اتمي، جرم مي توان با مرور در جدول تناوبي اط ].1[ شاره نموداكتابهاي الكترونيكي و مجالت الكترونيكي 

مولي، آرايش الكتروني، حالت هاي اكسايش، ساختار بلوري، چگالي، شعاع اتمي، شعاع كواالنسي، نخستين انرژي يونش، 
الكترونگاتيوي، هدايت الكتريكي، هدايت گرمايي، نقطه ذوب و جوش، گرماي نهان تبخير و ذوب، ظرفيت گرمايي ويژه و ... را در 

استفاده  باشد.از كاربردهاي ديگر تلفن همراه در درس شيمي استفاده از آزمايشگاه مجازي مي .رد عناصر مختلف به دست آوردمو
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خريد يك  گيرد،تر از كامپيوتر بوده چون عالوه بر اينكه يادگيري در هر مكان و زماني صورت مياز اين نرم افزار مقرون به صرفه
البته معلمان با . پذير استها امكانيادگيري در همه مكان باشد وتر از يك كامپيوتر ميكند ارزانمي گوشي كه از جاوا پشتيباني

آموزان آموزان ارسال نمايند و دانشهاي معين براي دانشتوانند سواالت درسي خود را در زمانكوتاه مياستفاده از سيستم پيام
است  ... تكرار مباحث شيمي برخي مانند فرمول نويسي وفن همراه، هاي ديگر تلربردبازخورد مناسب را ارسال خواهند داشت. از كا

  ].10[ كندشود استفاده از تلفن همراه يادگيري را تثبيت ميوچون تكرار نمودن باعث انتقال مطالب به حافظه بلند مدت مي

  

  مزايا:  2-4
  : باشدوزش شيمي داراي مزاياي زير مياستفاده از تلفن همراه به عنوان يك وسيله آموزشي براي آم 

 مكان و زمان هر در آموزشي محتواي بودن دسترس در  
   وسيله بودن حجم كم 

 ايمني باالي محتوا از نظر عدم امكان دستكاري غير مجاز يا استفاده از محتوا بدون ذكر منبع 

 وحضوردركالس  صرف وقت هب نبودن نياز 

 يادگيري هاي كاهش هزينه   
  آموزدانش نياز مطابق پذير انعطاف مطالعه روش يك بودن ازبرخوردار    
 آموز دانش توسط مطالعه كنترل سرعت   
 آن يادسپاري به تر شدن راحت و شيمي مطالب بودن آموزش تر جذاب    
 آنالين صورت به امكان ارزيابي   

 

  صورت سيار:هاي آموزش شيمي بهچالش 2-5

  كوچك بودن صفحه نمايش درPDA   وCellular Phone سازد؛ها قابليت نمايش اطالعات را محدود مي 

  كوچك بودن صفحه كليدPDA  وCellular Phone سازد؛ها ورود اطالعات را مشكل مي 

 PDA  وCellular Phone  باشند؛هاي امروزي داراي ظرفيت محدود حافظه مي 

 نياز اساسي وضروري شارژ مداوم باتري 

  

  ردي براي آموزش و يادگيري  موثر شيمي :معرفي برنامه هاي كارب 6-2

  توان در سه سطح مجزا توضيح داد:شيمي را مي

 هاي قابل مشاهده و قابل لمسسطح ماكروسكوپي (حسي)، پديده 

 (ذرات اتمي و مولكولي )سطح ميكروسكوپي 

 (نشان دادن ماده با استفاده از معادالت و فرمول ها) سطح نمادين 
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 موثر يادگيري در بالقوه بطور افزاري،نرم بسترهاي با مناسب و قدرتمند آموزشي ابزارهاي عنوان به نندتوامي هوشمند هايگوشي
 روي بر مستقيم طور به توانندمي كه دهند،مي ارائه را كاربردي هايبرنامه از بسياري دو هر Android و Ios عامل سيستم .باشند
  ].3است [ شده معرفي هوشمند هايگوشي كاربردي يهابرنامه 1 شكل در .شود دريافت همراه تلفن

  

  

  
  هاي هوشمند: برنامه كاربردي در گوشي1شكل 

  افزارها عبارتند از:دو نوع از اين نرم

  افزار نمايشگر مولكولي:نرم  1-6-2

محاسباتي باال مي باشد كه و قدرت  CPUافزار نمايشگر مولكولي با گرافيك و ها براي آموزش و يادگيري شيمي، نرميكي از برنامه 
تواند ابزار مفيد در كالس درس باشد. براي مثال، در يك كالس شيمي آلي، نمايد و ميساختارهاي سه بعدي مولكولي را ارائه مي

پركن تواند تغييرات بين مدل فضاآموز ميي مدل مولكولي استفاده شود. از مزاياي آن، اين است كه دانشتواند به عنوان مجموعهمي
تواند شود. اين مدل همچنين ميهاي بزرگتر هم استفاده تواند براي مولكولگلوله و ميله را مشاهده نمايد. مزيت ديگر اينكه مي

  ) .2براي تحقيقات كشف دارو مورد استفاده قرار گيرد (شكل

  
  : نمونه اي از ساختارهاي مولكولي سه بعدي2شكل 
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  : Chemistry Cheatنرم افزار   2-6-2 

باشد كه مختصرا به ارائه مطالبي در مورد ساختار اتم، تاريخچه ساختار اتمي، مي Chemistry Cheatنرم افزار ديگر در اين بخش 
 ].5)[3پردازد (شكل ها و معادالت شيميايي، جدول تناوبي، محاسبه سرعت واكنش و .... ميها و اهميت آنها، برخي فرمولايزوتوپ

  
  Chemistry Cheatفزار : نرم ا3شكل 

    يجهنت -3
محور يرآموزش فراگ يمحور به سومحور و كالسمحور، كتاباز آموزش استاد يحركتشاهد تلفن همراه  يوجود توسعه تكنولوژ با
 يدواند مفتيز ميمعلمان ن يآموزان، برادانش يبودن برا يد. تلفن همراه عالوه بر مفيمآموزان در هر زمان و مكان هستدانش يبرا

 يق) از طريمياييش يها اثر غلظت بر سرعت واكنش :انندر خود را (مظمطالب مورد ن يميآموزش ش مرتوانند درايباشد. معلمان م
- و ... به دانش FM يورادير،با تصو ير و يابدون تصو يصوت يهايل، بلوتوث، فايكنفرانس يها، تماسياچندرسانه يهايام، پيامكپ

مطالب به صورت  يريتلفن همراه عالوه بر فراگ يقاز طر يميدهد. آموزش ش قالانت يرصورت فراگهر زمان و مكان به در آموزان خود
ابزار  ينپژوهان در استفاده از اشود و با توجه به عالقه دانشيم يراندر ذهن فراگ يقمطالب به صورت عم يمباعث تفه يعسر يليخ

تلفن  يقكه از طر يدارند. تعامالت اجتماع يميبه ش كميشود كه عالقه يم يرانفراگ يبرا زهيانگ يجادو در دسترس بودن آن باعث ا
  خواهد شد . يميدانش افراد در مبحث ش يشافزا ياشود باعث تبادل اطالعات يم يجادا يرانفراگ ينهمراه ب

 

  مراجع

  .1381، رشد آموزش شيمي ، تابستان4دهم، شماره، دوره پانزهاي مفهومي و چالش برانگيز در شيميپرسش]  خلخالي، مرتضي، 1[

  .1380، ترجمه افتخارزاده، سيد فرهاد، تهران، انتشارات عابد،آموزش براي قرن بيستم و يكم]  دلوز، ژاك، 2[

  .1382، رشد تكنولوژي آموزشي، ارديبهشت ماه8، دوره بيست و يكم، شماره مدارس در عصر اطالعات]  ديناروند، حسن، 3[
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يادگيري مبتني بر -هاي فعال ياددهيروشفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي و دفتر آموزش و پرورش نظري و پيش دانشگاهي، ]  د4[
IT،   1383بهمن.  

  ، ماهنامه آموزشي، تحليلي، اطالع رساني، مجله تكفا.طراحي مدارس هوشمند در مالزي]  4[

  .2004انتشارات انجمن نظارت و برنامه ريزي درسي، هاي ما،واقعيت رايانه در كالستنگناي فناوري، نويد و ]  فالم، ويليام، دي، 5[

  .1382، تهران، نشر اشاره،، راهنماي معلمان پژوهنده]  قاسمي، پويا، اقبال6[

، فصلنامه كاربر آموزان غيرآموزان كاربر اينترنت و دانشمقايسه خودكارآمدي و خالقيت در دانش]  كديور، پروين، زارع زاده،كمال، 7[
  .1386، بهار1تعليم و تربيت، سال بيست و سوم، شماره 

  .1381، فروردين ماه7، شماره ، آموزش متناسب با عصر اطالعات، رشد تكنولوژي آموزشي]  كريمي پور، محمدرضا 8[

يم و تربيت، سال بيست و سوم، ، فصلنامه تعل، فناوري اطالعات و ارتباطات و نسبت آن با آموزش و پرورش]  مهرمحمدي، محمود 9[
  .1386، بهار1شماره 

، رشد آموزش شيمي، دوره بيست و يكم،شماره اهميت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش شيمي]  كوچكي، خورشيد، 10[
  . 1387، بهار3

]11  [https://play.google.com/store/apps/details?id=nadsoft.chemistrycheatsheetsfree  
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ها در آموزش شاره يممفاه يادگيري يهاچالش يبررس
  يزيكف

§*مسعود علي محمدي § §  ، 

 

  m.alimohamadi@cfu.ac.irاستاديار گروه فيزيك دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايران :

  

  چكيده
پرداخته  ، شونديمواجه مبا آن  يزيكها  فدرمبحث شاره  يادگيرندگانكه  يمفهوم هايچالشمقاله به مطالعه  يندر ا

هاي صدها آزمون كتبي وچندين مصاحبه شفايي با يادگيرندگان بدست آمده شده است. اين مطالعه برمبناي پاسخ
ي درس هاي كتاب در هيدروديناميكي محتواي است. يكي از عوامل موثر در يادگيري  مفاهيم  بستگي به نحوه ارائه

رسي فيزيك ددر اثر بخشي برنامه   مفهومي هاياز چالش بسياري اصلي علل زا يكي توانددارد كه  مي دبيرستان 
شوند.  هاي گزارش نشده شناساييها به ما اجازه داد تا كج فهميعمومي دانشگاهي باشد. پاسخ فيزيك دبيرستان  به 

يزيك  فهاي ا ساير شاخهدهد نياز به درك عميق مفاهيم مكانيك نيوتني در نحوه ارتباط بنتايج اين مطالعه نشان مي
حقيق باشد. نتايج اين تباشد وعدم درك مفهوم ديناميك علت اصلي مشكالت چندگانه مفاهيم ميبين يادگيرندگان مي

ست دهد مشكل اساسي در يادگيري عدم توانايي ايجاد ارتباط بين سينماتيك وديناميك  سياالت در حركت انشان مي
  باشد. ط مختلف سيال ميو همچنين عدم درك تعادل در نقا

  
  

  كلمات كليدي
  ، هيدروديناميك، كج فهمي، برنولي و تراكم پذير شاره

 
 
 
 

                                                            
§  نويسنده مسئول مسعود علی محمدی §



 

 
 

  مقدمه - 1
ها تواند جاري شود. بنابراين اصطالح شارهاي است كه ميكنند. شاره مادهبندي ميها ردهاز ديدگاه ماكروسكوپيك معموال ماده را به جامدات و شاره

 در ابتدا در مقطع متوسطه، سپس در سطح مقدماتي در )رويغيرتراكمي وبدون گران( آل ايده هايشاره شود. فيزيكالق ميبه مايعات وگازها اط
  .گيردمورد مطالعه قرار مي انساني، علوم و پزشكي علوم با درمرتبط همچنين و مهندسي و هاي فيزيكدانشگاه در رشته هايدوره اول سال

 سياالت خاص مفاهيم نيازمند دانش ،)ديناميك و استاتيك، سينماتيك( كالسيك مكانيك مباني دانش بر عالوه ها،رهمفاهيم شا عميق براي درك
مفهومي  مسائل كه دهدمي نشان فيزيك آموزش فيزيكي است. تحقيقات هاي مختلفپايستگي كميت محركه، و نيروي فشار، جريان، خطوط مانند
 دهد،مي نشان مختلف، هايهيدرواستاتيك در مقاالت نويسنده اصول به مربوط مسائل طرفي، وجود دارد. از التبا سيا مرتبط هايپديده درك براي

اصول آن  و درك جدي مفاهيم درگير دهند، همچنانمي پوشش را موضوعات اين دروس دانشگاهي كه در حضور از پس حتي  آموزان دانش چگونه
 .]2-13[هستند 

نتايج آن گويا اين  و برنولي فهم معادله مطالعات انجام شده در است و خيلي كم آل ايده سيال هيدروديناميك از آموزان دانش فهم ديگر، سوي از
 چه گيرد قرار توجه مورد آل بايد ايده سيال هيدروديناميك از آموزان دانش فهم مورد مهم كه در سواالت يكي از  عنوان به ].1-13[حرف است 

  كرد؟  توان تفسيرمي را آن كنند و چگونه مي عمل متحرك سيال  حجمي عنصر يك بر نيروهايي
لوله  در محدود سياالت از غير مواردي در جرم پايستگي چگونه قانون آيا تغيير سرعت به طور مثال در اندازه وجهت با گراديان فشار در ارتباط است؟

هاي دانش  پاسخ ترم، ميان هايآزمون تحليل از امتحانات، و تجزيه براساس مطالعه، اين رمربوطه د موارد  ساير سئواالت و اين توان به كار برد؟را مي
 دهد و با موفقيتپوشش قرار مي ها را تحتمكانيك كه مبحث شاره سر فصل مباحث با عمومي فيزيك كه دوره آموزاني دانش با مصاحبه آموزان و
  آمده است. اند،  بدستگذرانده

 مرتبط از برخي دوم مروري روي تحقيقات انجام شده روي اين موضوع  تا به حال و بخش: است تشكيل شده شرح ذيل اي بههمقاله از بخش اين
 نتايج چهارم بخش. دهدرا مورد مطالعه قرار مي كننده شركت جمعيت توصيف و شناسي جزئيات روش سوم بخش. كند مي توصيف را آنها ترين
 هاي مصاحبه پنجم دهد بخش مي ارائه جزئيات با را امتحانات ترم و ميان هاي آزمون در آموزان دانش توسط دهش داده هاي پاسخ تحليل و تجزيه

  دهد.نتايج نهايي را ارائه مي ششم بخش. آنها است هاي پاسخ و هاها، چالش پروتكل دانشجويان
  

 مروري بر تحقيقات انجام شده تا كنون: - 2

  فهم دانشجويان از هيدروديناميك -1-2

 هرچه  كه برروي كج فهمي به ويژه ، آموزان دانش آل (تراكم ناپذير و چگالي ثابت) براي ايده شاره هيدروديناميك روي مفاهيم از مقاالت يبرخ
يابد،  مي ناچيز جريان رويبا گران باريك لوله در يك كه ايدر شاره است. اين كج فهمي شده بيشتر است متمركز فشار سيال سيال بيشتر سرعت

در حالت پايا، كه همه جاي لوله  د. دهاي افقي و با دو سطح مقطع متفاوت نشان ميآب را، درون لوله اليه ايجريان  1توان يافت. شكل يشتر ميب
گذرد گذرد با مقداري كه از هر مقطع ديگر لوله در همان مدت زمان ميپر از آب است، مقدار آبي كه در يك مدت زمان معين از يك مقطع لوله مي

 است رايج كج فهمي يك رسد مي نظر به حال، اين . باشودند يا تند ميكسطح مقطع لوله، جريان آب تغييراندازه  توجه به برابر است. در نتيجه با
  .دهد مي مخالف رخ كه وضعيت كند مي كه ادعا

  
  
  
 
 

 دهد.فشار وسرعت در ابتدا وانتهاي لوله باريك را نشان مي )و ( و : شارش در امتداد يك لوله باريك. 1شكل



 

304 
 

 
 

 كه چگونگي پوشش روزمره ناشي از آزمايش دانشجويان اين چالش كه كرد استدالل ]8[مارتين. باشد داشته مختلف هاي ريشه است ممكن خطا اين
كوچكتر از نيروي خروجي  شود، مي اعمال انگشت روي آب توسط كه بيشتري نيروي: شودآب مي خروج سرعت افزايش باعث شلنگ خروجي دهان
 باشد. بايد آب

 هستند كه باور اين بر شودباعث سرعت بيشتر مي باالتر، فشار بگيرند نتيجه تا سازدمي قادر را آموزان علت اين كج فهمي را كه دانش] 2[بارباسا 
 كه دانندمي اين مفهوم اين كج فهمي را ناشي از  همكاران و براون .دهندمي تنسب شتاب و به سرعت به را نيرو كه اين است نيرويي با برابر فشار

به  توجه با .فشار و باعث افزايش سرعت است افزايش فشرده، باعث يابد شاره مي جريان باريك يك به بزرگ لوله يك سيال متراكم شده وقتي از
 هاي مكان فشاردر كه شد فرض اين به منجر گردد كهرباره شاره دانش آموزان برميكج فهمي به پيش زمينه ذهني د اين ، مقاله كاماچو و همكاران

  .يابدافزايش مي درنتيجه سرعت يابد و مي افزايش باريك

  آل: ايده شاره هيدروديناميك زمينه از در برنولي معادله -2-2

بهتر است اين  توان نتيجه گرفت ولي معموالانين مكانيك نيوتني ميها است. اين معادله را از قوبرنولي يكي از روابط اساسي مكانيك شاره معادله
گرانشي و  حال با استفاده از انرژي پتانسيل بدست آورد. و ثابت محدود آل ايده شاره يك ، براي] 4,12[كار وانرژي جنبشي قضيه طريق معادله از

 آيد:بدست مي به راحتي رابطه زير در واحد حجم، وقضيه كار و انرژي   جنبشي انرژي

                                             )1(  
 شود،باريك اعمال مي لوله يك شاره افقي در جريان يك براي نتيجه اين كه هنگامي .است ثابت جريان لوله يك يا جريان يك خط از نقطه هر در

  :خواهيم داشت است، دهش داده نشان 1 شكل در كه همانطور
                                                 )2(  

  است. فشار آن كمتر هرچه سرعت شاره بيشتر باشد، نشان دهندكه توانندمي راحتي به پيوستگي، معادله بوسيله اين، بر عالوه
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  است. مانده ور باقيغوطه محيط يك در مايع : جت2شكل
 منجر تواند مي كنترل غيرقابل هايجريان يا مختلف فعلي خطوط در آن كاربرد خاص، طور به است. درسي آمده  هايبرنولي دركتاب كاربرد معادله

 ].1-13[متعددي مورد بحث قرار گرفته شده است شود كه درمطالعات اشتباه هايبيني پيش به

 فشار. است شده است، بيان شده ور غوطه ساكن محيط يك در شاره كه جت يك مورد كه در ]6[ كمال در مقاله غير صحيح فشار كاربردي يك مثال
 كمال نيوتن، قوانين و وضعيت اين از استفاده با). B نقطه( آن از خارج نقطه يك در فشار با است برابر) 2 شكل A نقطه( جت داخل در نقطه دريك
 شتاب فشار باعث گراديان بود، B نقطه از تر پايين A نقطه در فشار اگر واقع، در .ندارد اعتبار هميشه كمتر سرعت باالتر فشار فرضيه كه داد نشان
 .باشند موازي تواندنمي فعلي جريان خطوط ودرنتيجه  بود نخواهد يكنواخت ديگر جريان نكته است كه اين مي گردد واين بيانگر خط طول در مايع
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 اين از زيرا شود، برده بكار تواندنمي برنولي معادله مثال اين در است، بديهي .باشد برابر بايد B و A نقطه در فشار گرفت نتيجه توانمي بنابراين
  . شود نمي درسي عمومي يافت هاي كتاب كه در ، باشدفشار مي گراديان يك گيري اندازه براساس پويا تحليل و تجزيه طريق

  
  

  ش تحقيق:رو -3
 
شود تا بدين روش  اند مواجهكرده نام ثبت عمومي فيزيك هايدوره در دانشجوياني كه توسط موجود با مسائل روش اكتشافي با دارد قصد مطالعه اين
 در خطاها دقيق تحليل و تجزيه هدف شامل چنين براي استفاده مورد ابزار اولين. بپردازند هيدروديناميك به مفاهيم مربوط هايپديده فهم به

اين  داشت. ادامه هفته هر در چهارساعت كاري تايم با هفته 17 البته. اندداشتند، با آن مواجه شده 1آزمايشاتي كه دانشجوياني كه فيزيك عمومي 
 هر در تصادفي صورت پاسخ به 100 آزمون ارزيابي به عمل آمده 600. از حدود ]12،4[مباحث از چندين كتاب مختلف آموزش داده شده است. 

سئواالت  از امتحان يكي هر در. ها مربوط به آزمون نهايي استارزشيابي از گرفت كه بخشي قرار تحليل و تجزيه مورد هااست.آزمون شده انتخاب نمونه
  شد، يمبخش تقس چندين به خود نوبه سئوالي به هر .برنولي بود معادالت و پايستگي بر تاكيد با هاشاره مسئله حل مربوط به

باعث مطرح شدن  خطاها، اين تحليل و شدند. تجزيه بندي به چندين دسته طبقه اشتباه هاي پاسخ هاي دانشجويان تك تك بررسي شد وپاسخ
  به عمل آمد.  هانفر مصاحبه 16 كرديم و با  طراحي راه سه ما ها، فرضيه اين تأييد براي گرديد. بعد، فرضيه چندين 

 

  تحقيقاتي: هايآزمون دسي درمهن دانشجويان پاسخ - 4
 

هاي وچالش ترين خطاها تعيين رايج براي. شدند پرداخته شد تقسيم بخش چند به خود نوبه كه به مسئله شش به شده هاي دادهبا تحليل پاسخ
 كه انجام گرفت. خطاهايي آموزان  در آزمون كتبي دسته بنديبراساس نوع خطا وتعداد دانش دچارآن شده بودند، گيريمفهمومي كه براي نتيجه

 شده، شناسايي تكراري خطاي چهار از يك هر براي .دوباره به عمل آمد بودند، گذرانده را آزمون كه آموزاني دانش شد مجددا  از تكرار ٪5 حداقل
  .بود داده شد مرتبط قبال هايايده به مربوط فرضيه يك پيشنهاد

  

  است حال سكون در مايع شارف حركت همانند حال در مايع فشار: 1 خطا4-1
  

 لوله طريق از آرامي به دهد كه شارهبازي را نشان مي مخزن. دهدمي نشان مربوط به يكي از سئواالت امتحان را 3 شكل خطا، اين دادن نشان براي
 بر دانشجويان از ٪27 كتبي، هايزمونآ است ولي در داده شده قابل تعيين پارامترها به توجه با افقي لوله هر طول در فشار .شودمي تخليه 2 و 1

 2 لوله در و  1 لوله در  فشار مربوط به است.يعني برابر 2 و 1 لوله اول بخش در كه فشارهيدرواستاتيك بودند باور اين
   .سرعت باهم برابر هستند سهم گرفتن نظر در بدون

مايع در حال  فشار كه آموزان دانش لتي استفاده از معادالت پيوستگي و برنولي مهم است. فرضيه: در تعيين فشار و سرعت در هر حافرضيه اول
 تغيير سيال سرعت مقدار آن در كه ايدر ناحيه فشار گراديان وجود شناخت است  به دليل عدم سكون حالت در مايع فشار يك حركت همانند

 معتبر ديگر دهند در صورتي كه درآن شرايطمي بسط هيدروديناميك به مفاهيم را درواستاتيكهي مفاهيم آموزان دانش بنابراين .باشدكند، ميمي
 نيستند.
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  است. شده داده نشان نيز در شكل هاآن توسط نشانگر هايي مكان كه تخليه لوله ،  شامل دو فشاراتمسفر باز با مخزن : 3 شكل

  يابد مي افزايش گرانشي شتاب علت به مايع يكنواخت، سرعت طعمق از عمودي هاي لوله در: 2 خطا 4-2
 دانش قراردارند. سئوال ها، لوله دهان در ها دو ردياب كه داده است  نشان 3همانطور كه در شكل  شد، مشاهده امتحان دوم بخش در خطا اين

در  ردياب كه كردند مي تصور آموزان دانش) ٪9( برسند؟ حدود لوله هر پايان به  ها كشد تا ردياب مي طول چقدر كه اين است كه پرسيدند آموزان
 كمي از نسبتا درصد تنها كه است واقعيت وجود اين با. شده است مشاهده شكل اين در فقط خطا اين. گيردشتاب مي L عمودي طول در 2لوله 
   .شده باشند عميق ريشه آن هوممف باشند يا در گرفته نظر در را آن سريع، حركت كه شود مي است تصور آموزاندانش

 اي مجموعه عنوان به را آموزان مايع دانش هنوز كه دهدمي نشان سقوط، حال در آزاد ذره ردياب با رفتار از آموزان دانش سردرگمي دوم: فرضيه
 روي بر نيروهاي وارد  و گيرندر نظر نميجرم را د بقاي اصل آموزان دانش در نتيجه، توانند تمييز دهند.گيرند و نميدر نظر مي عناصر يا ذرات از

  دهند.نمي عمودي را تشخيص لوله در يك جريان سيال از عنصر يك

 نقاط مختلف بين فشار گيرد اختالف مي قرار سكون حالت در عمودي لوله يك در مايع يك براي: 3 خطا 4-3
  باشد. صفر بايد آن

 كه موازي افقي، دو لوله آن در كه داديم شرح را وضعيتي آزمون، اين هيدروديناميكي مسئله در. مشاهده شد اي دوره ميان آزمون اولين در خطا اين
 در را فشار بايد آموزان دانش .است شده داده شده، نشان متصل 4عمودي مطابق شكل  لوله يك داشت، با جريان مختلف هايبا سرعت سيال آن در

 تفاوت داشتند و درحال سكون توجه مايع اين به ٪12 كه شديم متوجه شد، ما ارزيابي انشجوياند هايپاسخ كه كنند، هنگامي تعيين B و A نقاط
  .انددر نظر گرفته صفر را B و A نقاط بين فشار

  
  
  
 

 
 
  
 

  .پيوندي ديگر جريان دارد عمودي لوله يك با افقي هاي در لوله متفاوت سرعت دو با سيال يك : 4شكل
  

 آنها كه است معني اين هستند به يكسان سكون حالت در مايع با عمودي لوله يك انتهاي فشار در اين است كه  زانآمو دانش فرضيه فرضيه سوم:
  كنند. نمي درك را مايع عنصر يك بر نيروهاي وارد و فشار نقش
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  است: سكون حالت در آنها از مايع، كه يكي نقطه بين دو برنولي معادله اعمال: 4 خطا4-4
ولي  رسيد، مي پايان به لوله دو بود هر شده داده قرار شاخه دو كه بود اين بر فرض اين بخش از مسئله، در مشاهده شد. هارآزموندر بيشت خطا اين

آيد و از عمودي فرود مي يك لوله  طريق از و شود مي وارد اول لوله طريق از تنها بخش، سيال اين در. است شده داده نشان 5 شكل در كه همانطور
كنند  تعيين ها راانتهاي شاخه روي بر لوله هايديواره توسط شده اعمال نيروي شده خواسته آموزاندانش شود. ازيگر لوله دوم خارج ميطرف د

 ليمعادله برنو آموزان دانش پالگين، داخل تعيين فشار براي: كردند ارائه را فوق ها خطايحل راه از درصد بيست دهد حدود محاسبات آنها نشان مي
 معادله از استفاده با آموزان دانش از خطا بعضي اين در. كنندپالگين محاسبه مي داخلي قسمت وسط نقطه در و 1 لوله ورودي در نقطه يك را بين
   ."يابد مي كاهش صفر دارد به وجود پالگين كه ايدر نقطه مايع سرعت" كه كند مي استدالل برنولي

  
  .در هر لوله يك انتهاي آن مسدود شده است اما ه است ،آمد4 شكل در كه همان است : 5شكل

  
 سكون به حالت نقطه ديگري در و حال حركت در سيال از نقطه يك معادله برنولي بين دو نقطه سيال كه  آموزان از دانش استفاده فرضيه چهارم:

  .كنند نمي درك را مختلف اصطالحات معناي و معادله اين اعتبار محدوده آموزان دانش كه است معني اين
 

  ها: مصاحبه - 5
داوطلب مصاحبه به عمل آمد. سه مسئله اساسي مطرح گرديد. كه در  16بدست آمد با  هاآزمون تحليل و تجزيه از كه فرضيه ها اعتبارسنجي براي

 بودند آزاد آنها و "بلند صداي با كردن فكر"كنند  حل كيفي صورت به را مشكالت تا كرد مجبور را پروتكل دانشجويان ذيل به آنها اشاره خواهيم كرد.
  كنند . اصالح را خود قبلي از مسائل هركدام و برگردند عقب به كه

  عمودي: لوله يك در مايع حركت: بخش اول سوال5-1
 

 به طول عمودي لهيك لو به پايين، در واقع خروجي ظرف، دهانه. بگيريد نظر در شده است را داشته نگه ثابت كه  h ارتفاع به آب ظرف يك نخست
L  ور در فشار اتمسفر هوا بود غوطه  سيستم اين كه شد داده توضيح آموزان دانش براي شده است. است، متصل شده داده كه نشان 6مطابق شكل 

 كنند. توصيف را پايين لوله از مايع حجم عنصر حركت يك خواسته شده است كه شده است. اوال از دانشجويان
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  . از انتهاي آن تخليه انجام پذيرد L به طول عمودي لوله يك طريق از h ثابت سطح با ظرفي: .6شكل
  

  كند.كنند را ثابت ميمي عمل آن روي كه نيروهايي و به فشار را حجم عنصر يك جريان و2هدف اين سئوال فرضيه
  
 • C1,1 :است. ريزد، ثابتيكنواخت پايين مي بخش از عمودي لوله يك قطري كه از مايع عنصر يك سرعت گرفتيم كه نتيجه پيوستگي، معادله از 

• E1,1 :يك حركت شتابدار خواهد داشت مايع. 

 به تواناستدالل اعضاي مصاحبه شونده را مي. دهدمي انجام) E1,1( شتابدار حركت يك كه سيال باورند اين بر آموزان دانش از ٪50 ها،مصاحبه در
 فرود كردند سيالي كه استدالل انرژي مكانيكي بر اساس قانون بقاي آموزان بود است كه دانش اساس براين اول وهگر كرد. پاسخ تقسيم گروه سه
 افتادن كه هنگامي" پاسخ نوع از اين اي به عنوان نمونه. يابدمي افزايش آن جنبشي انرژي يابد در نتيجهمي كاهش آن گرانشي پتانسيل آيد انرژيمي

به  آموز دانش دو گروه، اين در ".دهدمي افزايش را سرعت ترتيب اين به شود،مي تبديل جنبشي به انرژي گرانشي پتانسيل انرژي )مايع عنصر(
.  يابديافته مي كاهش يابد، چگالي ماده افزايش مايع سرعت وقتي اندكهگرفته نظر در اشتباه آنها حال، اين با. كردند پايستگي ماده در اين فرآيند اشاره

 اتفاق سرعت افزايش براي تواندمي كه تنها چيزي بنابراين،...  نكند تغيير است ممكن جريان" داخل لوله در كه كرد استدالل آموز دانش ي ديگر ازيك
  ".يابدمي لوله كاهش خروجي در آب چگالي كه زير، آب ذرات بيشتر پراكندگي بيفتد

است  ستون باالدست مايع وزن دليل به خاصي يك نقطه در فشار كه باشيد داشته توجه گرفتند، نظر لوله را در طول در فشار آموزان دانش گروه دوم
 افزايش عمق افزايش با آب ستون"داد توضيح گروه اين از آموز دانش يك. يابد افزايش بايد يابد همچنينمي افزايش سرعت عمق، با فشار اگر بنابراين،

 دانش يك است توسط شده تشكيل مورد اين در كه سوم، گروه نهايت، در ".بايد شتاب يابد مايع عنصر آورد،مي نپايي را فشار اين كه آنجا از .يابدمي
 هنگامي بنابراين، .يابد افزايش عمق با بايد سرعت... " كه كرد آموز اشاره دانش اين. كرد فشار مايع بيان بدون در نظر گرفتن را برنولي معادله آموز
  "... گيردمي شتاب مايع عنصر يك شود، مي نزولي كه

  فشارها: اختالف: بخش دوم سوال5-2
 
دارد را  است درنقاط مختلف يك لول نازك در انتهاي مخزن وجود شده توصيف سيستم مختلف نقاط در فشار اختالف تا شد خواسته دانشجويان از

 نظر نقطه در سه .مشابه داشتند هايپيكربندي در هيدروديناميك فشار و فشار هيدرواستاتيك مقايسه به نياز آموزان دانش بنابراين، مقايسه كنند.
 پيشنهاد سوال اين. است شده داده نشان 7 شكل در كه همانطور ،)3 و2 نقاط( عمودي لوله داخل در دو و) 1 نقطه( ظرف دهان باالي يكي: شد گرفته

 بررسي گردد.1 فرضيه به مربوط هاي پاسخ انتظار فشارها، اختالف به A سوال اب آموزان دانش ارتباط نحوه مورد تا به روش كاوشگري در شده است

 • C1,2 :هيدرواستاتيك فشار اختالف كمتر از 2و1نقاط بين اختالف فشار است، حركت حال در سيال كه هنگاميρ  به  باشد.مي
  دهد.مي افزايش آن رعتس شودمي عمودي وارد لوله كه هنگامي مايع اين خاطر است كه 
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 .است شده داده نشان  و  ،مختلف ارتفاعات در 3 و ،2 ،1 و  نقاط  عمودي تخليه لوله يك : مخزن باز بوسيله 7 شكل

•E1,2: فشارهيدرواستاتيك با 2و1نقاط بين ايفشار پيمانه است، حركت حال در سيال كه هنگاميρ  سوم يك تقريبا است. برابر 
  ".مورد باهم برابر است دو هر در نقاط اين باالي مايع ستون" كه كنندمي و استدالل دادند نشان را E1,2 آموزان دانش

 •C1,3 :هيدرواستاتيك فشار با است برابر 3 و 2 نقاط بين فشار اختالف است، حركت حال در سيال كه هنگامي ρ  كه بدليل اين 
 .شودبخش يكنواخت ديده نمي لوله در در تغييرات سرعت

• E1,3 :هيدرواستاتيك فشار از تر پايين 3 و 2 نقاط بين فشار اختالف است، حركت حال در سيال كه هنگامي ρ  .است  
 حركت حال عمودي در لوله داخل در) C1,1( ثابت سرعت با سيال كه دكردنمي تصور آموز دانش دو .دارد وجود E1,3 به مربوط مختلف پاسخ دو

 ناديده را گرانشي نيروي آنها بنابراين، .بود صفر نيز حجم عنصر در خالص نيروي كه آنجا از باشد صفر بايد فشار اختالف كه گرفت نتيجه آنها. است
 كه هنگامي بنابراين، .هستند همانند ظرف از تر پايين و بااليي هاي بخش رد فشار": است زير شرح به خاص طور به آموز دانش پاسخ يك. گرفتند
است  اين بر فرض  ، گرفتند نظر شتابدار در را سيال اين گروهي ديگر، سوي از ". است برابر لوله طول در فشار كند،مي حركت ثابت سرعت سيال با

 و 2 نقاط در فشار": زير استدالل با توافق در شود اينفشار و افزايش سرعت مي كاهش ثباع برنولي معادله ازنتايج يكي عنوان به فشارها اختالف كه
 اختالف بنابراين تر، سريع سيال جريان 3 نقطه در). است حركت حال در سيال اينكه دليل به(كندهيدرواستاتيك تغيير مي فشار با مقايسه در 3

  ". است فشاركمتر
 

  تخليه زمان بخش دوم سوال: 5-3
 

 عمودي و با لوله عمودي لوله بدون )8 شكل(در ظروف يكسان مطابق  شده ذكر مخازن تخليه دانشجويان، زمان مسائل اولين از قسمت آخرين
 سئوال باشد. اينمي آموزان دانش دهند، ازنگاهمي قرار تأثير تحت سيال از مخزن خروج سرعت متغيرهايي يافتن دنبال سئوال مقايسه شود. اين

 ويژه به ،4 فرضيه به مربوط انتظار مورد هايپاسخ ما سئوال اين در. شود پيوندي انجام مختلف فشارهاي با كار و بين سرعت كندسعي مي نهمچني

   .برنولي مواجه شويم معادله از تفسير وغلط در اشتباه هايبيني پيش
 
 
 
 
  
  
  
  
 

 است. h دو مخزن هر در اوليه آب سطح. L طول به لوله عمودي تخليه با آنها از يكي باز، مخزن دو :8 شكل

• C1,4 :باشد.مي عمودي لوله يك با مخزن از بيشتر باز حفره يك با مخزن يك تخليه زمان 

• E1,4 :دارند مشابهي خروجي سرعت به طوريكه دارند، تخليه زماني هم سيستم دو هر.  
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) لوله داخل ثابت در سرعت( C1,1 گروه دانشجويان ميان بحث ترين شايع). E1,4( ندداد يكسان پاسخ را تخليه زمان دانشجويان از سوم دو تقريبا 
 تخليه با سرعت ورودي يكسان است، در نتيجه زمان   خروجي باشد. به همين خاطرسرعتدر ابتداي دهانه لوله برابر با انتهاي لوله مي آب مقدار

 خروجي سرعت و محدوده هستند يكسان هايي حفره داراي بخاطر اين كه كنيد، تخليه مانز همان مخازن را": بود اين هاپاسخ يكسان است. يكي از
شده گرفته نظر در آموزان دانش از بعضي توسط نيز افتاده اتفاق E1,4 در كه هايي پاسخ ".يكساني دارند باالي آب فشار دليل به همين. است همانند

 استدالل :از عبارتند دادند، نيز را E1,1 پاسخ كه گروهي به متعلق دانشجويان ساير). E1,1( گيردمي شتاب عمودي لوله داخل در مايع است، كه
E1,4 يكسان است )تخليه ديگري داراي لوله آّب و جو به باز( دهان مخازن در جريان كه داد نشان آنها حال، اين با. 

  
  
  

  گيري: نتيجه - 6
 

مكانيك  موضوع كه عمومي فيزيك دوره در يك دانشجويان با هامصاحبه و نتايج م، پايان ترمتر ميان هايآزمون تحليل و تجزيه اساس اين مقاله بر
. آل است كه مورد تحليل قرار گرفتايده سيال هيدروديناميك به مربوط چالش مفهومي ترين رايج است. شده انجام دهد،مي پوشش را سياالت

 برقرار ارتباط آن محيط با حركت حال در سيال حجم عنصر چطور اينكه بودند تشخيص همواج آن با دانشجويان از بسياري دومين چالش اين كه
 است؛ نيست، مشابه برهمكنش همديگر در با كه عناصر يا ذرات از ايبا مجموعه شده محدود مايع رفتار كه است اين بر مورد فرض چند در. كندمي
 از بسياري كه است اين ها چالش از ديگر يكي .دهدمي قرار تاثير تحت ال باالي خود راسي تنها در حركت حجمي عنصر ديگر موارد در كه حالي در

 معادله اين آنها يا در حال سكون است. حركت حال در سيال اينكه به توجه كنند بدوناستفاده مي مايع مختلف نقاط به را برنولي دانشجويان معادله
 تعداديگيرند. نمي نظر شود درمي مشابه اعمال جريان لوله يا خطوط جريان راستاي در حال حركت درحجم  به المان راكه از قانون پايستگي مربوط

 كند ومعتقد هستند كه فشارفشار سيال در محيط محدود وغير محدود را مشخص مي هيدرواستاتيك دانشجويان همچنين فرض كردند كه شرايط از
 ميان در ايده ريشه محكمي همچنين اين  .باشدخاص، مي تواند  زمينه به وابسته شده توصيف هيدرواستاتيك فشارهاي شاره متحرك همانند در

آموزان كج فهمي در لوله افقي با قسمتهاي متفاوت  دانش ميان دارد. در عمودي لوله حركت سيال در يك در پاسخ به سئواالت در مورد دانشجويان
 اينكه بدون درك به طور صحيح به كار ببرند،   برنولي توانستند معادالت پيوستگي ومي دانشجويان  مورد، اين در حال، اين در سيال متحرك نبود. با

 دانشجويان با. است شده مشاهده هاي مفهومي دانشجويانچالش در مشترك عناصر  نظر به .فضا است در سرعت تغيير عامل ي فشار يك گراديان
 فشار درك ارتباط به قادر ويژه، دانشجويان به. شدند سينماتيك و ديناميك شاره مواجه حالت در مايع مختلف هايبا بخش برخورد چگونگي درك

 دو بين فشار مربوط به مقايسه ناموفق ارتباط اين مورد ترين واضح شايد .برروي سرعت نيستند تغييرات و سيال عنصر يك روي بر نيرو و عمل به
يكي از  گيرند، نيستند.مي شتاب مايع كه عناصر تشخيص به قادر دانشجويان مورد، اين در .است منحني جريان وقتي خطوط يك ارتفاع، در نقطه

  .]4-12[هاي فيزيك عمومي استها بيان نشدن گراديان فشار در كتابداليل اينگونه چالش
 

  

  مراجع
[1 ] Besson, U., Students’ conceptions of fluids, Int. J. Sci. Educ. 26, 1683 2004. 
[2 ] Barbosa, L. H., Development and validation of an instrument to measure student learning: the Bernoulli’s law test, Revista 

Educación en Ingeniería 8, 24, 2013. 
[3 ] Goszewski, M., Moyer, A., Bazan, Z., and Wagner, D. J., Exploring student difficulties with pressure in a fluid, AIPConf. 

Proc. 1513, 154, 2013. 
[4 ] Halliday, D., Resnick, R. and Walker, J., Fundamentals of Physics Extended , John Wiley & Sons, 2014. 
[5 ] Loverude, M. E., Kautz, C. H., and Heron, P. R. L., Helping students develop an understanding of Archimedes’ principle.I. 

Research on student understanding, Am. J. Phys.71, 1178, 2003. 



 

311 
 

[6 ] Kamela, M. Thinking about Bernoulli, Phys. Teach. 45, 379, 2007. 
[7 ] Loverude, M. E., Heron, P. R. L., and Kautz, C. H., Identifying and addressing student difficulties with hydrostatic pressure, 

Am. J. Phys. 78, 75, 2010. 
[8 ] Martin, D. H., Misunderstanding Bernoulli, Phys. Teach. 21, 37, 1983. 
[9 ] Niño, L. V. M., Sánchez, R., Cañada, F., and Martinez, G., Learning difficulties on Archimedes’ principle in the floating 

context, Revista Brasileira de Ensino de Fisica 38, 4401, 2016. 
[10 ] Serway, R. and Jewett, R., Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Nelson Education, 2013. 
[11 ] Shane, B., Kacey, B., Delvin, M. and Anne, B., Engineering students’ fluid mechanics misconceptions: A 

description and theoretical explanation, Int. J. Eng. Educ. 33, 1149, 2017. 
[12 ] Tipler, P. A. and Mosca, G., Physics for Scientists and Engineers, Macmillan, 2007. 

 
[13 ] Vega-Calderón, F., Gallegos-Cázares, L. and Flores-Camacho, F., Dificultades conceptuales para la comprensión de la 

ecuación     de Bernoulli, Eureka, 339, 2017. 

 
   



 

312 
 

ل تشكيل طرحواره هاي نادرست درباره تغذيه عام ;روش هاي يادگيري و محتواي آموزشي
  ، فرايند و اجزاي گوارش

  
  پرويزهمتي*، اعظم غالمي

  gmail.com2016biotehran@كارشناس دبيري زيست شناسي 
  Azam.Gholami@gmail.comعضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان 

  
  چكيده 

  
 مقطعِ  در محتوي آن با مرتبط ي شده گرفته فرا دانش آنان از گروهي ، رسمي آموزش در باالتر پايه و كالس مقطع به آموزان دانش ورود هنگام
. شود مي .اصالح..و تكاليف ،انجام مجدد مطالعه ، مرور طريق از نقص نوع اين كه، باشند مي ناقص دانش داراي برخي يا اند كرده فراموش را تر پايين
 علمي نظر با تعارض و تضاد در كه باشند مي هايي)) طرحواره(( و ذهني ،تصورات ايده پيشين، دانش داراي آموزان دانش برخي كه است توجه قابل

 موجب بلكه ندارد جديد تدريس مورد مطلب فراگيري جهت سودي تنها نه پيشين دانش صورت اين گيرد. در مي قرار درسي موضوع كارشناسان
. است شده گنجانده هفتم و چهارم ي پايه علومِ  كتاب محتواي در گوارش و تغذيه موضوع  عمومي تحصيلي مقاطع در. شود مي يادگيري در اختالل

 از دبير شخص تجربيات و موردي اهداتمش بندي جمع آموزان، پرسش كتبي و دانش دوم و اول نيمسال امتحاني اوراق بررسي با كه پژوهش اين در
 پيشينِ  دانشِ  از اول، متوسطه و ابتدايي مقاطع فراگيران از اي گرديد عده مشخص شده، انجام تدريس و پرسش و تعامل حين كتاب محتواي بررسي
 قبلي مقاطع در گرفته شكل رستِ ناد هاي طرحواره برخي ضمن در. نيستند برخوردار دهم پايه شناسي زيست محتواي دريافت جهت كافي و صحيح

 شكل موجب يادگيري، الگوهاي مواردي و در ها روش ها، كتاب، مثالها،مدل محتواي. ماند مي پايدار باقي و اصالح بدون دوم متوسطه مقطع پايان تا
 دار است. معني و جديد رييادگي مانع كه شود مي آموزان دانش مفهومي و شبكه ذهن در نادرست حتي يا و ناقص)) هاي طرحواره(( گيري

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  *نويسنده مسئول: پرويز همتي
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  مقدمه  -1
براساس نظريه خبرپردازي يادگيري ، براي بازنمايي معاني مجموعه هاي بزرگتر دانش، از طرحواره استفاده مي شود. طرحواره يك ساختار 

  در مغز است. انتزاعي است كه معرف اطالعات ذخيره شده
دانش اموزان طي تحصيل در مقاطع ابتدايي و متوسطه اول در معرض مشاهدات، تجربيات، شنيده ها ، ايده ها و دريافت محتواهاي 
آموزشي بوده اند كه در مجموع باعث مي شود ذهن آنان هنگام ورود به كالس درس متوسطه دوم و دريافت محتواي آموزشي تخصصي 

انند لوح سفيد نباشد. در جريان تدريس معلم ، ذهن فراگير فعال است و از بين سخنان معلم ، نوشته هاي تابلو، تصاوير و پيچيده ، ديگر م
و متن كتاب، فقط مطالبي را درك مي كند كه برايش معني دار باشند. باورهاي بومي و محلي ، تفسير و برداشت شخصي حين يادگيري 

و ارائه الگوهاي ناقص دركتاب هاي درسي مقاطع پايينتر از طرفي ديگر، عامل تشكيل طرحواره  از يك طرف، خالصه گويي ،كلي گويي
  نادرست است.

موضوع خوراكي ها ، موادمغذي و گوارش در محتواي كتاب علوِم پايه ي سوم، چهارم و هفتم گنجانده  شده است. بر اساس نظريه هاي 
در مقاطع ابتدايي و متوسطه اول بر فراگيري مبحث گوارش در كتاب زيست شناسي  يادگيري شناختي اوال دانش پيشين دانش آموزان

پايه دهم تاثير دارد ثانيا از آنجا كه عده اي از دانش آموزان فرصت اصالح نگرش و دانش يا دريافت آموزش كامل تر را درباره گوارش از 
وخته، باور و ايده هاي دريافت شده ي دانش آموزان طي آموزش طريق ادامه تحصيل در رشته ي علوم تجربي ندارند پس الزم است آم

رسمي و غير رسمي از نظر مطابقت با  مالك هاي علم ، مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد. چراكه اگر دانش آموز داراي باور محلي ، 
مي كارشناسان موضوع درسي قرار گيرد در دانش پيشين، ايده ،تصورات ذهني و ((طرحواره)) هايي باشد كه در تضاد و تعارض با نظر عل

  اين صورت دانش پيشين نه تنها سودي در راستاي فراگيري مطلب مورد تدريس ندارد بلكه عامل اختالل در يادگيري است.
شابه پياژه هنگام كار بر روي استاندارد كردن آزمون هوش، متوجه شد كه پاسخهاي غلط كودكان به آزمون ، در يك سن معين تقريبا م

است و نوع اشتباهات كودكان در هر سن تقريبا متفاوت است. پياژه همچنين متوجه شد اين اشتباهات را نمي توان از سوال هايي كه 
دانش آموز پاسخي كوتاه به صورت درست يا نادرست مي دهد كشف كرد. بلكه با برررسي پاسخ تشريحي و  مصاحبه، مي توان كيفيت 

براساس نظريات يادگيري شناختي ، يادگيري زماني معني دار مي شود كه مفاهيم جديد و آشنا به شبكه اشتباه را روشن ساخت. 
مفاهيمي كه از قبل در ذهن فراگير موجود است جذب شود. اگر فراگيران به هنگام دريافت محتواي درس جديد، داراي طرحواره اي از 

عِ جديدِ مرتبط با آن طرحواره و نيز اصالح طرحواره ي نادرست دشوار خواهد قبل موجود و نادرست باشند در آن صورت يادگيري موضو
طرحواره انتزاعي است از آن جهت كه اطالعات مربوط به موارد و مثالهاي متعدد يك چيز را  415.ص1993بود. ازنظر بايلر و اسنومن 

 1991العاتي آن به هم مربوط اند. به باور اسالوين خالصه مي كند و ساختارمند است از آن جهت كه نشان مي دهد چگونه اجزاي اط
عات طرحواره شبكه هايي از انديشه ها يا روابط به هم مرتبط يا شبكه هايي از مفاهيم در حافظه افراد است كه انها را قادر مي سازد تا اطال

 [4]تازه را جذب كنند. 

، تبيين و تحليل بدفهمي هاي دانش اموزان (در رياضي) ،طرحواره هاي مي توان با استفاده از رويكرد ساخت و ساز گرايي، براي توصيف
 [3]ذهني آنها را مورد بررسي قرار داد.

دانش اموزان طيف وسيعي از ايده هايشان را با  ]9[نقاشي هاي دانش اموزان روشي براي نمايان كردن درك مفهومي آنان مي باشد 
  ساسخگويي كوتاه پاسخ بدون تفكر و طوطي وار بر اساس اموخته هاي كالسي است.و اين برخالف پ ] 10[نقاشي ارائه مي كنند. 

  
با بررسي پاسخ هاي دانش اموزان به سوال هاي امتحاني پايان نيمسال،مصاحبه و دقت به پاسخ تشريحي كتبي به چند سوال درباره  

آموزش مفهومي كشف شد كه علت  برخي از آنها به  تغذيه و گوارش مواردي از طرحواره هاي ناقص، نارسايي هاي يادگيري عميق و
  شرايط حاكم بر شيوه آموزش و كسب يادگيري و برخي به محتواي كتاب مربوط مي شود.
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  و معرفي طرحواره چارچوب نظري -2
ن منفعل دانش آموزان دريافت كنند گا سازنده گراييدرهر مكتب فلسفي ماهيت دانش و روش كسب آن مختلف است. براساس ديدگاه 

دانش از راه تجربه يادگيرنده و كاربرد حواس عينيت گرايان ). از نظر 1995دانش نيستند بلكه فعاالنه خود آن را مي سازند.( وولفولك 
، دانش مجموعه اي  رفتارگرايان) به عقيده ي  1994او بدست مي آيد دانش مستقل از يادگيرنده و در جهان بيرون است. (دريسكول 

انش قابل اكتساب، بيرون از يادگيرنده وجود دارد. معلم منبع اصلي اطالعات بوده و يادگيرنده، دريافت كننده اطالعات است.( ثابت از د
  [1]) 1995وولفولك 

   طرحواره: 2-1
گويي براي مثابة ال اي از دانش اوليه در باب يك مفهوم يا ماهيت كه بهمجموعه) مصوبه فرهنگستان : schemaمعني لغوي طرحواره (

 [6]كندادراك، تعبير، تخيل يا حل مسئله عمل مي

در فلسفه، به كانت بر مي گردد (طرحواره سگ، شكل يك حيوان چارپايي است بدون محدود شدن به هيئت  تاريخچه طرحواره2-1-1 
 [5]و شكل خاصي از سگ كه در تجربيات با آن مواجه شده ايم. در طرحواره جزئيات مشخص نيست)

  طرحواره در روانشناسي:2-1-2
  ) براي اولين بار طرحواره را در روانشناسي به كار برد تا برخي بيماري هاي رواني را درمان كند.1930بارتلت ( 

طرحواره ها فراتر از يك باورند آنها ما را براي مقوله بندي اطالعات و پيش بيني رخدادها توانا مي )  1950از نظر يانگ و همكاران( 
ويژگي مقاوم بودن و سخت جاني  .يك طرحواره در برگيرنده مجموعه اي از خاطرات، هيجانها، حس هاي بدني و شناختارهاست . سازند

 [5].سر و كار دارند” تغيير  ”طرحواره ها آنها را در صدر فهرست چالشهاي كساني مي گذارد كه در حرفه شان با 

  طرحواره در نظريات يادگيري: 2-1-3
((ساخت)) عبارت است از ساختمان ذهن و انديشه. به ساخت هاي شناختي دوران كودكي غالبا ((طرحواره)) گفته مي  در نظر پياژه

شود.طرحواره هاي شناختي كودكان بيشتر به صورت طرحواره هاي رفتاري هستند. در سنين باالتر مجموعه هاي هماهنگي از اعمال كه 
طرحواره ي موضوعي را مجموعه ي مفاهيم تاييد كننده يك  1993نام دارند. بيگز و مور بيشتر جنبه ذهني دارند طرحواره عملياتي 

  [2]مفهوم و مضمون كلي تر مي داند كه براي يادگيري معني دار ضرورت دارد. طرحواره موضوعي را مي توان به صورت دياگرام نشان داد
  

  عامل يادگيري معني دار ;طرحواره 2-2
سازماندهي اطالعات  خالصه سازي،قرار گرفتن اطالعات در چارچوب اما يادگيري رفتاري و ساده مجموعه اي يادگيري معني دار شامل 

 [1]از حقايق مجزا جداگانه و بدون ارتباط را امل مي شود.

 [3]فهميدن يك چيز به معناي جذب ان در يك طرحواره مناسب است.  1989اسكمپ 

ل در نظريه يادگيري معني دار كالمي، هم معنا مي داند. يادگيري معني دار مستلزم آن است طرحواره را با شمولِ آزوب 1991لفرانسو 
  كه يادگيرنده ،از قبل، مفاهيمي را كه مفهوم جديد قابل ربط دادن به آن است، آموخته باشد.

 [2]جديد مي شود.اگر مطلب جديد جذب هرم ساخت شناختي شود موجب تغيير مفهوم و افزايش معني هر دو مفهوم قديم و 

  طرحواره و بدفهمي:  2-3
. Wanders1986  اصطالح بدفهمي براي توصيف تفسير غيرقابل قبول (نه لزوما نادرست) از يك مفهوم توسط يادگيرنده استفاده مي

ايده ها را به  بد فهمي زماني رخ مي دهد كه در حالت خاص ايده هايي در ذهن دانش آموز ايجاد مي شود و دانش آموز اين [12]شود.
 [11].  2008طور نادرست تعميم مي دهد  سويگور
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) اشتباهات مفهومي يا بدفهمي ها ناشي از عدم تمركز ، بي دقتي و امثال آن نيستند و ريشه در ساختار 9ص 2003وايت و ميشل مور (
 [13]هاي ذهني يا طرحواره هاي ذهني افراد دارند.

  
  مساله: -3
  

به سواالت (باز پاسخ) داده است، تعميم نادرسِت برخي مثال  -نه از روي شانس  -كه دانش آموز با استدالل گروهي از پاسخ هاي غلطي
هاي كتاب درسي به ساير موارد در زمينه زندگي ، تصورات اشتباه از موقعيت ، اندازه و ارتباط و نقش اندام ها  در بدن كه در جريان 

ي هاي دانش آموزان نمايان مي شود ، توضيح اشتباه از علت پديده ها ، استدالل نادرست يا پاسخ به آزمون كتبي ، شفاهي و يا نقاش
نگرش تك بعدي درباره چرايي و لزوم تغذيه و همچنين برداشت غير علمي دانش آموزان از متون كتاب درسي نشان دهنده ي وجود و 

فراگيران است كه معموال پايدار بوده و در برابر تغيير مقاوم يا نوعي دانش شخصي نادرست در چارچوب هاي مفهومي اشتباه تشكيل 
  اند.

محتواي كتاب ، ترتيب ارائه موضوعات درسي در يك محتوا، روش هاي يادگيري و راه هاي دريافت دانش از محيط ، خود عامِل تشكيلِ 
منشاء خطاهاي نظامند هستند و يادگيري جديد  دانشِ پيشيني مغاير با علم ،پيش مفهوم و طرحواره هاي اوليه نادرست است. كه همگي

  را  مختل مي كنند. اين موارد نيازمند توجه ، بررسي، كشف و اصالح توسط مربيان و ياد دهندگان هستند.
  
  
  تشكيل طرحواره نادرست در موقعيت هاي يادگيري محتوي كتاب علوم (يافته ها)-4
  

  ساده گويي و نگرش كل گرايانه 4-1
   

  ارتباط بين سطوح سازمان بندي حيات  مشخص نكردن
  

به كرات استفاده مي شود را حتما مشاهده كرده ايد. ((بدن ما به انرژي  بدنجمالت پر تكرار در محتواي كتاب علوم كه در انها از واژه 
مي است و در بدن توليد مي نياز دارد))((اوره در بدن توليد مي شود))((بدن براي رشد به مواد مغذي الزم دارد))((اوره نوعي ماده س

  شود))
براساس نظريه سلولي ، سلول واحد ساختار و كار در موجودات زنده است.انجام هر كاري در سلول نياز به انرژي دارد . كتاب هاي درسي 

دام يا فرد به انرژي توجه علوم ابتدايي و متوسطه اول با رويكرد كلي نگري، مصرف انرژي در سلول را ناديده گرفته و به طور كلي به نياز ان
مي كند كه اثر اين نوع آموزش و ارائه محتوي در پاسخگويي دانش آموزان در آزمون ها و مصاحبه ها مشهود است و دانش آموزان از 

ختن انجام كار و مصرف انرژي در سطح سلول بي اطالع هستند و بيشتر دانش آموزان بدون در نظر گرفتن رسيدن مواد الي به سلولو سو
  مواد آلي در آن ، تصور مي كنند انرژي غذا در معده آزاد مي شود و گويي مثل اشعه به اجزاي بدن تابش مي كند.

اهميت اين موضوع زماني مشخص مي شود كه دانش آموزان پايه دهم هنگام مطالعه محتواي زيست شناسي بارها به جمله ي (همانطور 
د و زماني كه متون پايه هاي گذشته مورد بررسي قرار مي گيرد با وجود معرفي اندامك ها، كه مي دانيد) (آموختيد) برخورد مي كنن

  ارتباط دقيق و اشكار بين نقش اندامك و كار هاي سلول ، اندام و در نهايت يك دستگاه برقرار نشده است.
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گوارش مواد آلي، فصلي درباره دستگاه تنفس  دانش آموزان پايه دهم رشته تجربي با وجود داشتن فصلي مفصل درباره  به عنوان مثال
و با وجود تاكيد كتاب در فصول ابتدايي به معرفي سطوح حيات از مولكول تا زيست كره ، به محل سوختن مواد آلي درون سلول در 

ز هم و بي ارتباط كتاب درسي اشاره نشده و در نتيجه آموخته هاي دانش اموزان از سه فصل مرتبط به هم همانند جزيره هايي جدا ا
باقي مي ماند. در مبحث اجزاي سلول، ميتوكندري اندامكي با نقش آزاد كردن انرژي و سلول واحد عمل معرفي شده از طرفي نقش 
چربي و قند و... انرژي زايي است. معموال دانش آموزان قادر به ايجاد ارتباط بين اين دو جزء در طرحواره كسب انرژي نيستند.دانش 

از اهميت تغذيه جهت رشد آگاه هستند اما از ارتباط و كاربرد چربي هاي جذب شده از غذاي خورده  شده جهت ساخت غشاي  اموزان
سلولي جديد هنگام رشد بدن اگاهي معني داري ندارند. در كتاب درسي به جاي انقباض سلول ماهيچه،  انقباض ماهيجه يا حركت بدن 

ي كه به صورت باز پاسخ از دانش اموزان توضيح اهميت تغذيه در بدن را خواسته ايم، مشاهده مي گفته شده ، در بررسي پاسخ سوالهاي
شود برخي از دانش اموزان به موضوع رسيدن غذا به تك تك سلول ها و شركت مواد مغذي در ساختارغشاي سلول يا اندام و بافت  بعد 

  محض رسيدن غذا به معده، استخوان و بدن  رشد مي كند قوي مي شود و... از جذب از طريق روده اشاره نمي كنند و تصور مي كنند به
  
  

  بند هايي از محتواي كلي نگر  كتاب درسي و عدم توجه به انجام فعاليت حياتي در سطح سلول
  

  1دستگاه دفع ادار علوم پايه هفتم شكل 
:  

  
  تنظيم عصبي كتاب علوم پايه هشتم 

  

  
  

 3فصل حركت علوم هشتم شكل 
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براساس قانون سازمان ادراكي برگرفته از نظريه گشتالت ،و مربوط به سازمان پديده هاي ادراكي فرد يادگيرنده مي  4-6تا 4-2موارد 
 [4]باشد. 

  
  [1]ادراكات يادگيرنده از موقعيت آموزشي و نوع پردازش روان شناختي او عامل بسيار مهمي در فراگيري اوست.  محرم اقازاده:

  
  :قانون بستن 4-2

  از انجا كه مغز انسان تمايل به كامل كردن صحنه ها دارد در برخي نقاشي هاي  
  دانش آموزان از موقعيت روده به عنوان جزئي از دستگاه گوارش ، 

  4شكل دايره هاي كامِل متحد المركز مشاهده مي شود.
  

  وله دراز است و پيچ ندارد،برخي دانش اموزان: با مشاهده مري كه به صورت ل ادامه خوب: 4-3
  5روده ها را هم بدون پيچ و در امتداد مري رسم مي كنند.شكل

  
  : باتوجه به  نزديكي محل روده بزرگ و مثانه در تصاوير كتاب درسيمجاورت 4-4

  اين دو اندام با هم درك مي شوند، برخي دانش اموزان اين دو اندام را از نظر فيزيكي  
  ي مرتبط به هم مي پندارند و در نقاشي هاي رسم شده مثانه را پيوسته و از نظر كار

  7و5،6در امتداد روده بزرگ قرار مي دهند. شكل هاي 
  در تصاوير رسم شده از دستگاه تنفس و دستگاه گوارش در كتاب درسي، اندام هاي 

  قدامي -مري و معده به خوبي تفكيك نشده و دانش آموز قادر به تشخيص وضعيت خلفي
  7وقعيت اين دو اندام  نسبت به يكديگر نيست.شكلو م
  
  
  
  
  
  
  
  

٤شکل  

٥شکل  

٦شکل ٨شکل٧شکل   
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  شباهت:  4-5
مي كند حال اگر دانش آموزي كه در مدت  دفعمواد غذايي هضم نشده را  انجام مي دهد كليه نيز نمك و اب اضافه را  دفعروده بزرگ 

اه در ذهن خود تشكيل نداده و با مشاهده شباهت ( كلمه تحصيلي ابتدايي و متوسطه اول طرحواره اي درست از اجزاء و هدف هر دستگ
دفع ) در نقش دو اندام ، بين مفهوم (دفع مواد زايد خون) و( دفع مواد گوارش نيافته)  تميز قائل نمي شود، اجزاي اين دو دستگاه را 

  7و6و5يه و مثانه وصل مي كند.شكل هاي مرتبط به هم تجسم مي كند و در بيان مسير و ترتيب حركت غذا از اندامها ، روده را به كل
  : تمايز شكل و زمينه 4-6

اگر در موالژ يا تصاوير محتوي، دستگاه هاي مختلف با رنگ ها،يا عبارات و تاكيد هايي از هم متمايز نشوند.دانش آموز نمي تواند آن ها 
مربوط به يك دستگاه مي دانند. در سوالي كه از دانش را از هم تميز دهد. همه ي اندام هاي داخل محوطه شكمي و نيم تنه بااليي را 

اموزان خواسته شده بود نقاشي ساده اي از دستگاه گوارش رسم كنند ، عده اي همه ي اندام هاي موجود در نيم تنه بااليي را رسم كرده 
حوطه شكمي هست از اجزاي دستگاه بودند. در طرحواره ساخته شده ي ذهني اين فراگيران، قلب، شش ،كليه ، رگ و هر آنچه كه در م

  گوارش مي باشد.
  8شكل

  
  
  
  

  هدف غايي به جاي هدف ذاتي:  -  .Teleological Thinkingتئولوژي -غايت انديشي 4-7
  

به جاي توجه به نقش غذا در يك سلول  و آزاد كردن انرژي در [8] يكي از منشاء بدفهمي غايت انديشي در پديده هاي زيستي است. 
حتواي كتاب به مثالهايي از كاربرد نهايي آزاد شدن انرژي پرداخته است. به عنوان مثال گفته شده است كه  انرژي براي دويدن، سلول ، م

خنديدن، بازي كردن و...الزم است. بندهايي از كتاب علوم ابتدايي و متوسطه اول كه در متن آن به هدف نهايي آزاد شدن و كاربرد انرژي 
  ) 10و9ل اشاره شده است(شك

 

  
  

  كتاب علوم هفتم
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  جداول مربوط به تفكيك پاسخ دانش اموزان به سوال (چرا غذا مي  خوريم؟)(نقش غذا در بدن انسان چيست؟)

  پاسخ دانش اموزان هم نشان مي دهد كه بيشتر انها نقش غذا را ازاد كردن انرژي مي دانند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانش اموزان پايه دهم تجربي در يك كالس 2جدول 
 تعداد  اهميت تغذيه 

 پاسخها
 تعداد 

      11  كسب انرژي
  جواب كامل
كسب مواد -كسب انرژي
  متيسال-جهت رشد

  1  تاسلول از بين نرود  6

  تامين سوخت وساز
  جهت رشد و استحكام

  ساخت سلول و هورمون
  تامين اهن و فسفر 
  تامين مواد براي بقاء

1  
1  
1  
1  
1  

  تامين چربي
  تامين ويتامين

  ئينتامين پروت
  تامين كلسيم

1  
1  
1  
1  

  پايه هشتم 3جدول 

 12  كسب انرژي

  4  زنده ماندن

  4  سير شدن ورفع گرسنگي

  4  كسب پروتئين

  3  كسب ويتامين

  1  كسب چربي و كربوهيدرات

  
هدف 

از 
  تغذيه 
  مقطع

ابتدايي 
  

 كالس
4-1  

  4بدن قوي شود  23كسب انرژي
  

  3گرسنه مي شويم
  

  1 قد بكشيم 1نياز به ويتامين 
  

بتوانيم كار 
  1انجام دهيم

كالس 
4-2  

  1قد كشيدن 
  1بيشتر شدن سلول 

   2بزرگ شدن سلول
     2بزرگ شويم

  13رشد
              4رشد سلول

  1نيرو 
   2انرژي  

     5قوي
            2حركت 

  تقويت و 
احساس سيري 

  1كنيم 
انجام كار و تقويت 

  2سلول   

زنده بمانيم     1داشتن ويتامين
1  
  

ترميم زخم 
1  
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 [4]تعميم نامناسب بندورا : تداعي تصادفي و;رفتار خرافي در نظريه ثرندايك8-

با توجه به تجربيات دانش آموز معموال مغز انسان به  ;نسبت دادن بيماري هايي كه از قبل زمينه آن در فرد بوده  به صرف غذايي خاص 
هاست و گاه با رخ دادن دو پديده ي بي ربط به صورت متوالي ، موجب پيدايش اين تصور مي شود كه يكي عامل دنبال علت يابي پديده 

ديگري است. مثال اگر بازيگن تنيس با كج گذاشتن كاله، ضربه مناسبي به توپ بزند ممكن است دفعات بعدي هم كاله خود را كج بگذارد 
  تا ضربه مناسبي بزند.
  ترشي همراه غذا و بروز سكته قلبي ، موجب تشكيل اين تصور مي شود كه ترشي عامل سكته است. مثال  همزماني مصرف

  اگر دو موقعيت آموزشي وجوه مشترك زياد داشته باشند احتمال بيشتري وجود دارد كه پاسخ واحدي به هر دو موقعيت داده شود.
ع دريافت ويتامين ها و مواد مغذي ديگر  پرداخته شده با توجه به فصل سفره سالمت پايه هفتم كه درباره تغذيه سالم است و به منب

در افتاب وجود دارد و با ايستادن  Dاين طرحواره در ذهن دانش اموز ساخته مي شود كه ويتامين  Dنقش افتاب در ساخت ويتامين 
  مقابل افتاب جذب بدن مي شود.

  
 Anthropocentric Thinking.    :[8]انسان مداري 4-9

  بيه كار اندام ها به اعمال انسان و يا هوشمند تصور كردن هر اندامتش
معموال به منظور تقريب به ذهن كردن موضوعات زيستي و تسهيل يادگيري مناسب ، در توضيح دبير و محتواي كتاب مثال هايي  ذكر 

  مي شود. گاه اين مثالها موجب بدفهمي در دانش آموز مي شود.
ح دبيران و كتاب درسي شكل كليه به لوبيا و كار كليه به بيرون بردن زباله از خانه تشبيه شده است. در اين در برخي محتوا يا توضي 

در .صورت كليه اندامي هوشمند و مستقل به صورت آدمكي فرض مي شود كه مواد دفعي را از خون گرفته و از بدن خارج مي كند.
  از آدمك هايي صحبت مي كنند كه كار منتسب به اندام ها را انجام مي دهد مصاحبه و پرسشهاي شفاهي وكتبي گاهي دانش اموزان

  (تشبيه مغز به  فرمانده ) بدون اشاره به ماهيت شيميايي اين كنترل، موجب برداشتي انسان گونه از ابزار كنترلي مغز مي شود. 
  م هاي مختلف تقسيم مي كند.مثال دانش اموزي گفته: غذا بعد از جذب به مغز مي رود و مغز آن را بين اندا

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

١١شکل
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  طرحواره ناشي از تفاوت هاي محيط شناختي افراد و بدفهمي هاي بومي 4-10
:بنا به باور نظريه پردازان گشتالتي عواملي مثل باور، ارزش، نياز و نگرش در تجربه ي هشيارانه ما دخل و تصرف مي كند به اين معني 

كساني قرار دارند آن محيط را به طور متفاوت تفسير مي كنند و لذا واكنششان به آن محيط با يكديگر كه حتي افرادي كه در محيط ي
  دانش اموزان يك كالس درس داراي باور،ارزش و... گوناگون هستند  [4]متفاوت است.

يژگي هاي مهم موجود زنده است دارا بودن دانش صحيح و علمي درباره اجزاي دستگاه گوارش ، فرايند تغذيه و هضم غذا كه يكي از و
موجب يادگيري آسان ، سريع و دقيق مطالب جديد، همچنين تفسير صحيح فرايند هاي گوارش در بدن انسان و بروز رفتار صحيح ، 

  در جامعه مي گردد.   -پرهيز از رفتار آسيب زا-حفط بهداشت 
م است. و از نظر فرهنگي و اجتماعي حرمت نان و نمك در فرهنگ نان، تامين كننده اصلي انرژي و بخش اصلي سفره روزانه بيشتر مرد

ايراني از جايگاه بااليي برخوردار است در بيماران ديابتي و فشارخون درك مضر بودن اين دو ماده غذايي و اصالح رژيم غذايي انان سخت 
  و هزينه بر است.

رزي متضرر مي شوند كمتر به اهميت گراز در محيط زيست فكر مي فرزندان كشاورزان و دامداران كه از حمله گراز به محصوالت كشاو
  كنند يا آن را موجودي بي مصرف مي پندارند.

اگر افسانه قصه يا حتي اعتقادات مذهبي درباره جانور و گياه خاصي در فرهنگي  وجود داشته باشد معموال دانش آموزان دو نوع برداشت 
  يه متون علمي كالس در ذهن دارند.يكي براي خارج از كالس و يكي براي توج

  مار هاي پرنده ، تناسخ و تبديل جانوران به يكديگر معموال در متون ادبي تاريخي و...مشاهده مي شود.
  گاهي معني اصطالح در متن علمي با ادبيات عامه متفاوت است و برداشت هاي مختلفي مي شود :

  رگ را كوتاهي و بلندي (درازي )درك كرده اند.روده كوچك وبزرگ: اين دانش اموز مفهوم كوچك و بز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
به نظر مي رسد با توجه به وفور مصرف قرص و شربت معده و مواجهه با افرادي كه در جامعه ناراحتي معده دارند ، دانش آموزان اين  

  ئل هستند.اندام را بيشتر از روده ،كبد و... مي شناسند ونقش بيشتر و مهمتر و اصلي براي معده قا
  
  
  
  
  نفر معده را محل اصلي هضم وگوارش غذا مي دانند.11نفري 30تا25در يك كالس حدود  
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  تصورات نادرست از عمل و اجزاي دستگاه گوارش
  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعداد  پاسخ دانش اموزان كالس چهارم به سرگذشت سيب خورده شده4جدول
  گوارش يا جذب  فقط از معده 

  ختم گوارش در معده روده فقط دفع 
11  

  5  دفع از مثانه
  3  رگ ها از دهان به جاهاي مختل بدن كشيده شده غذا را ميبرند

  1  اعصاب دهان غذا را به جاي ديگر بدن ميبرند 
  1  از  روده به كليه مي رود

  1  كليه از غذا ادرار مي سازد
    

نهم محل هاي عبور و  5جدول 
  گوارش سيب در آن

      

بديل درشت مولكول به ت  20  اشاره به معده
  مولكول

  كوچك در جريان هضم 

0  

  2  هضم با اسيد  2  روده باريك وبزرگ
  4  جذب  2  ترشح انزيم

  5  جذب  7  روده

١٢شکل
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  نمود توصيه ها وسفارشات عامه مردم را درباره نياز به غذا خوردن در بين پاسخ هاي كودكان مي بينيم  6در جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  
   اثر دانش پيشين: 4-11

ياهي برچربي جانوري موجب تشكيل طرحواره اي در ذهن مي شود كه  تصور شود همواره در مقام مقايسه، مزيت چربي گ  در كتاب هفتم
محصوالت گياهي بهتر از جانوري هستند و اين موضوع موجب اختالل در درك مزيت پروتئين جانوري بر پروتئين گياهي مي شودعنصر 

ته شده در موقعيت هاي تازه است. در انتقال منفي،  يادگيري پيشين سبب اساسي حل مسئله،كاربست دانش ها و مهارت هاي قبال آموخ
بيشتر دانش اموزان به علت توصيه هاي والدين در تغذيه و اهميت مصرف ميوه هاي ويتامين  [2]اختالل در يادگيري بعدي مي شود. 

ه  انرژي در كتاب هاي علوم و نظر به اينكه در اين فصل دار ،ويتامين را ماده اي انرژي دار تصور مي كنند. با توجه به وجود فصلي دربار
ها معموال از غذا به عنوان منبع انرژي ياد شده است با وجود اهميت غذا در تامين مواد الزم براي رشد سلول ، معموال دانش آموزان 

  اهميت غذا را فقط انرژي زايي مي دانند
  

  13ن اهميت انرژي شكل بندهايي از كتاب علوم مقطع ابتدايي در نشان داد
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

  6جدول 
  تعداد 4-3ريم ابتدايي كالسچرا غذا مي خو

  22  كسب انرژي
  10 براي بزرگ شدن

  7  براي انجام فعاليت وكار
 1 مريض شدن

 4 جهت زنده ماندن
  3  حفظ سالمت

  2  براي سير شدن
  2  داشتن ويتامين و پروتئين

  1  براي قوي شدن
  1  كسب مواد

١٣شکل
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مطالب فوق كه درباره اهميت نقش غذا درتامين انرژي است موجب تشكيل طرحواره اي مي شود كه بعد ها دانش آموزان كمتر آن تصور 

  ذهني را اصالح كرده و بيشتر دانش آموزان اهميت تغذيه را صرفا كسب انرژي مي دانند.
چهارم، هسته ي اصلي اولين طرحواره ها درباره تغذيه و اهميت آن، كه كسب انرژي است تشكيل مي شود با اين محتوا در كتاب علوم 

و نقش تغذيه در كسب مواد الزم براي رشد و... مورد كم توجهي قرار گرفته ميگيرد. بيشتر دانش آموزان هدف از تغذيه را فقط كسب 
  انرژي مي دانند.

  انواع مواد مغذي ، در فصل منابع انرژي به طور مفصل به انواع غذا و انرژي درون انها در كتاب هفتم نيز قبل از مطالعه 
  
  

  :[4]قياس ناقص4-12
با توجه به تشبيه شكل كليه به لوبيا در كتاب علوم، طي مصاحبه هاي انجام شده از فراگيران قياس ها همواره كامل نيستند. 

  .مي كرده استدانش آموزاني كليه را هم اندازه لوبيا تجسم 
بنزين به عنوان منبع انرژي در موتور ماشين مي سوزد،گاه دانش اموزان نقش غذا را مثل سوخت در ماشين مي دانند كه بدون جذب به 

  بدن، فقط مي سوزد و انرژي مي دهد. درحالي كه نقش غذا در بدن انسان مثل سوخت در ماشين نيست.
  دو بند از كتاب چهارم و ششم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

احتماال موضوع فعاليت فوق اين تصور را ايجاد مي كند كه  غذا در بدن مثل بنزين در ماشين است و مانع درك جذب و كاربرد مواد 
مغذي غذا در تشكيل ساختار سلول مي شود به عبارتي از نقش بنزين در ماشين و اهميت آن در حركت، طرحواره ي نقش غذا در 

  ته مي شود.توليدانرژي براي انسان ساخ
  
  
  

١٤شکل
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  عدم زنجير سازي فرايند گوارش و ساخت اجزاي مرتبط  4-13
به مواد خورده شده ، هضم شده در دهان، معده ،روده باريك و خون واژه (غذا يا ذره غذا) به كار مي رود غذا، مواد غذايي ، غذاي بسيار 

مولكول هاي غذا ، مولكول هاي قابل جذب، مولكول هاي مغذي ريز ، ذره غذا ، غذاي گوارش يافته، غذاي خمير شده، مايع غليظ غذا، 
كوچك، مولكول مغذي ، غذاي تجزيه شده، مواد غذايي درون خون ، همگي عبارات و اصطالحاتي اند كه هر كدام به مرحله اي از هضم 

شيميايي را در طول لوله گوارش براي  غذا در دستگاه گوارش اشاره مي كنند اما نمي تواند به وضوح زنجيره اي از تغييرات فيزيكي يا
دانش اموربه نمايش بگذارد تا فرايند هضم  را درك كند.كه يكي ار داليل آن اشنا نبودن مفهوم پلي مر و مونومربراي دانش اموز است در 

يزيكي تجسم مي كنند. چرا پايه هاي بعدي هشتم ونهم توضيح داده شده است عموما گوارش را به معني تغيير اندازه غذا آن هم از نوع ف
  كه آنزيم را كه عامل اصلي تجزيه است هنوز نمي شناسند.

  بند هايي از كتاب علوم هفتم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥شکل

١٥شکل
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  طرحواره هاي بدون ساختار و فاقد ارتباط بين اجزاء 4-14

  17و16بدون ارتباط اند. شكل  در برخي نقاشي ها محل كبد روده معده و ...هركدام در بخشي از تنه بدن و
  

  
  

  پيشنهاد
* بر اساس نظريات يادگيري سازنده گرايي ، فراگيرندگان انچه را كه از كتاب برداشت مي كنند متفاوت از خواست وتاليف مولفين كتاب 

  درسي و  مدرسين است.
  مي نگارد* تاكيد و گسترش آزمون هاي گسترده پاسخ و تحليل آنچه كه دانش آموز بر سطور 

* گزارش باز خورد پاسخ غلِط مستدل(خطاهاي نظام مند) هنگام بررسي اوراق امتحاني توسط دبيران و سرگروه ها به مولفان كتاب 
  درسي

  * معني ومفهومي كه فراگيرندگان از لغات علمي استنباط مي كنند متفاوت از معني رايج آن در بين دانشمندان است
  اه پاسخ در ازمون هاي مالكي كه كمترين اطالعاتي  از شبكه مفهومي دانش يادگيرندگان ارائه مي كند* كاهش سواالت تستي و كوت

  *تحليل چرايي و چگونگي  شكل گيري پاسخ هاي غلط نظام مند
  * مطابقت تصاوير با متون هنگام تاليف و اعتبار سنجي بلند مدت و بدون شتاب

  ان با دوره رشد شناختي كودك و نوجوان *ارتباط طولي و عرضي محتواي كتاب و تناسب
  * ارزشيابي با سواالتي كه منعكس كننده ي شبكه مفهومي دانش اموز است.

  *برگزاري ددوره هاي ضمن خدمتي كه دبيران با ماهيت و شكل گيري و رفع بد فهمي ها اشانا شوند
  ح آنها*مشخص كردن برخي بدفهمي هاي رايج دركتاب درسي و تذكر جهت رفع  و اصال

  *ارائه محتواي چند رسانه اي مناسب در كنار كتب درسي جهت پيشگيري و اصالح بدفهمي هاي رايج
 * توجه ويژه به دبيران پايه هاي ابتدايي و متوسطه اول از نظر تسلط به مباني تخصصي علوم زيستي و تاليف كتب مناسب راهنماي معلم

  
  

١٧شکل١٦شکل   
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با استفاده از  "در تشخيص مجرمين DNA	كاربرد"موضع ژنتيكي   آسان سازي آموزش
  كيت عملي 

  3،  فريبا رمضاني ويشكي2، اعظم غالمي***********قمرسلطان دراج

     gndorraj@gmail.com،مدرس و پژوهشگر ١

   azam.gholami@gmail.com،استاديار 2

  ishki@yahoo.comRamezaniv، مدرس٢

 چكيده

 پوشيده صاحبنظران رب هرگز امروز جهان در ژنتيك ويژه به و كاربردي و بنيادي از اعم شناسي زيست مختلف هايرشته جايگاه و اهميت
 هب ارتباط، اين در يفن و علمي پيشرفته كشورهاي خصوص به جهان، كشورهاي در انساني و مادي گذاريهايسرمايه عظيم حجم. نيست
اهداف  از يكي صوليا و صحيح طور به مفاهيم ژنتيك عملي و ايپايه آموزش لذا .دارد تأكيد اين علم راهبردي نقش و اهميت بر روشني

دهد. در  مي تشكيل را آموزان و زيست شناسي دانش  علوم كتاب از كوچكي قسمت ژنتيك كاربردنظام آموزشي كشورها مي باشد و 
كي آنان، مثل نمونه بيولوژي  DNAناسي ، تكنيك شناسايي هويت افراد و مجرمين با استفاده از مولكول بخش  ژنتيك كتاب زيست ش

زان  به درك صحيح است. بسياري از معلمان اذعان مي دارند علي رغم جذابيت مطلب ، دانش آمو قطره اي ازخون ، تار مو و غيره آمده
 هكتابچ مواد و آزمايشگاهي، تجهيزات شامل كه شده طراحي آموزش تكميل براي عملي آموزشي و واقعي از آن نمي رسند. از اينرو كيت

مي  يافت نزلم در حتي و مدرسه كوچك آزمايشگاه در كه اي ساده وسائل كيت و بكارگيري اين . نتايج نشان مي دهد با است راهنما
  شود، آموزش ساده و يادگيري دانش آموزان سهل ، آسان و سريع خواهد شد.

  

  ،  تشخيص هويت ، ژنتيك ، كيت عملي   DNAكليد واژه :  

  

   

                                                            
*   قمرسلطان دراج *
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  مقدمه: 
رشته نداشته اند. آن  يندر مورد ا يوجود داشته است هر چند كه آن ها شناخت يشينپ يانسان ها  ياناز دوران باستان در م يشناس يستدانش ز

شد كه  يديوارد مرحله جد يشناس يستدانش ز يشقرن پ يكاز  اما .دادند يم يركردند و تكث يرا انتخاب م يشترب يبا بارده ياهانها دام ها و گ
 ياز پژوهشگران نحوه انتقال صفات ارث يبه وجود آورد. در قرن هجدهم ، عده ا يشناس يستدر علم ز يامر انقالب ينو ا .اند يدهنام يكبعداً آن را ژنت

 يدجد يرشته ا يك،كر يسواتسن و فرانس يمزج ي) از سوDNAژن ها ( يگاهاختمان جابا كشف س .قرار دادند يمورد بررس يگربه نسل د يرا از نسل
   )3-1( نام گرفت. يملكول يشناس يستبه وجود آمد كه ز يشناس يستدر علم ز

ژي ،سلول هاي در حال حاضر جز علوم استراتزيك قلمداد مي شود و جاي خود را در بسياري از شاخه هاي ديگر علوم زيستي مثل پزشكي، بيوتكنولو
ل مالحظه بنيادي  به خوبي باز كرده است. از اين رو تقريبا تمامي كشورها ي دنيا بويژه كشورهاي پيشرفته ي صنعتي ، سرمايه گذاري هاي بسيار قاب

لوم ديگر و كاربردي شدن اي را براي آموزش و پژوهش در اين رشته و شاخه هاي انجام داده اند . پيشرفت در اين علم زمينه را براي پديدار شدن ع
در آن را  يرتأث. شده استآنها ، همچون بيوتكنولوژي را در ابعاد مختلف فراهم كرده و باعث بهبود كارآمدي علوم ديگر همچون پزشكي و داروسازي 

ون ها با درجه خلوص باال و صرف داروها و هورم يهته يشتر،ب يفراورده ها يدبا هدف تول ياهانو گ يواناتح يمختلف از جمله صالح نژاد يها يطهح
 يها يماريب يقبل از باردار يصتشخ. اشاره كرد يگرو موارد متعدد د در سلول تخم ييراتتغ يجادبا ا يكيژنت يها يماريدرمان ب يين،پا يها ينههز
خون آنها از جمله  يامانده از بدن ، مو و  يباق يايبقا يمجرمان از رو ييشناسا يكتكن ينصحت رابطه فرزند با پدر و مادر و همچن يص، تشخ يكيژنت
كند ممكن خواهد شد و  يآن ها عمل م يكوراثت و ژنت يهكه بر پا ييشناسا يكارت ها يافراد از رو يتهو است. يمولكول يكژنت يگرد يها ييتوانا

خواهد بود  يكدانش ژنت يردر تسخ يندهآ نيايد .خواهند شد ييتار مو بسرعت شناسا يكاز خود مثل  يولوژيكياثر ب ينمجرمان با گذاشتن كوچكتر
  )4-6( قائل شد. يانيتوان پا يعلم نم ينا يو برا

 1318ل تاريخچه علم ژنتيك در ايران را مصادف با تشكيل مدرسه مظفري ، اولين مركز تحصيالت عالي در ايران در زمينه اصالح نژاد و ژنتيك در سا
 )7گياهي و جانوري، تاسيس شد. ( -لد دانش ژنتيك مدرن در زمينه كشاورزيذكر كردند كه در تهران مقارن با سال تو

با توجه  زاز آن روز تا كنون، كتابهاي زيادي در زمينه ژنتيك نوشته شده و افراد زيادي در رشته ژنتيك تحصيل نموده اند. نظام آموزش و پرورش  ني
به مفاهيم و مطالبي از اين علم داده است، اختصاص  زيست شناسي  دبيرستان را بخشي كوچك از كتاب   يك،روز افزون ژنت يشرفتو پ يتبه اهم

كتاب زيست  يدبدان يشترب قسمتدر كه اغلب دانش آموزان رشته تجربي در فراگيري اين بخش مشكل دارند، براي مثال در بخش دوم ، فصل پنجم 
  شناسي سوم تجربي آمده است :

و هيچ شاهد ديگري به جز مقداري از پوست قاتل در زير ناخن هاي مقتول نيست. انگشت نگاري ژني در اين متهم به قتل است  xفرض كنيد آقاي 
  )1مورد به كمك مي آيد ، بعد از توضيح اندكي در مورد اين روش، در انتهاي متن، تصويري از نوارهاي حاصل از انگشت نگاري آمده است.(شكل
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  جرم ( اقتباس از كتاب سوم تجربي): انگشت نگاري ژني براي تشخيص م1شكل

باشند، چگونه  در حاليكه اكثر دبيران زيست شناسي مدعي عدم درك و تصور صحيح فرضي دانش آموزان از اين مطلب در سالها ي تدريس شان مي
  مي توان اين مشكل آموزشي را برطرف و آموزش را آسان ساخت؟

  آسان سازي آموزش روش انگشت نگاري ژني 
را در دانش  يجستجو گر يشود كه هم قوه  يختهآم يبا بخش عمل يبه گونه ا يدبا يبخش تئور ينبنابرااري ژني يك روش عملي است، انگشت نگ

و  كنديم يفارا ا يتيو تقو ينقش كمك درس يشگاهآزما، به عبارتي آنها نشاط آور سازد يو هم دانستن و كشف مجهوالت را برا يدآموزان شكوفا نما
 شودينه فقط موجب م دهديم يكوچك و بزرگ رو هاييشگاهكه در آزما يموزش عمليرند. آعلم را فراگ يتتا ماه دهديها مرا به بچه فرصت ينا

. آنها به كنديآموخته به بعد، شروع به كار م آنها از مرحله يرشته فكر ي،عمل يشكنند، بلكه با آزما يشخود را در عمل آزما يهاكه افراد آموخته
فكر  يجه. در نتيندا تجسم نمار يمرحله فكر يناز مرحله موجود به طرف جلو چند تواننديو م آورنديدر عمل، قدرت تجسم به دست م يشعلت آزما
قدرت تجسم و  ين. اشوديو هم ادراك انسان محدود م كندينباشد، هم قدرت تجسم رشد نم يآموزش عمل ياما وقت .شوديم يدي ايجادو عمل تول

 يبرا ري ژني) كهدر تشخيص مجرمين ( انگشت نگا DNAكاربرد  فهم الزم است. از تجسم ستارگان تا  هاينهحل مسائل در همه زم يدراك براا
  يست. مشهود ن يافراد معمول

اما در بيشتر يند،  نما درك را بهتر يعلم يمو مفاه يقشود تا دانش آموزان حقا يانجام آزمايش سبب مبا توجه به اينكه بيشتر معلمان  واقفند كه 
ايشگاهي در آموزش استفاده وجود دارند كه باعث مي شود تا معلمان نتوانند به راحتي از فعاليتهاي آزم موانع متعددي مواقع اين امر محقق نمي شود.

   نمايند.

يش زماآتوام با انجام  يسدرتكمبود زمان جهت يشگاهي ،ماآز يلكمبود امكانات، ابزار و وسا  مهمترين عوامل مانع از فعاليت آزمايشگاهي عبارتند از؛ 
  . ها يشماآز از يكسريمد جهت انجام آمتخصص و كار  يروهايعدم حضور ن و  يشگاهازما يبودن فضا ينا كاف، 

، موادي مانند )2(شكلفورز آزمايش انگشت نگاري ژني از جمله آزمايشاتي است كه  عالوه بر تجربه و تسلط معلم بر موضوع، نياز به دستگاه الكترو
و سرانجام رنگ آميزي نهائي جهت مشاهده باندهاي تشكيل  ����������، آنزيم محدودكننده ���������� DNAپودر آگارز ، رنگ مخصوص بارگذاري 
  )8-10( .شده بر روي ژل و نتيجه گيري نهائي دارد

                                                            
† †Loading dye  

‡ ‡Restriction Enzyme  
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  (ميكروپيپت) و سيني رنگ آميزي: دستگاه الكتروفورز شامل منبع تغذيه و تانك ، ميكرو سانتريفيوژ، سمپلر 2شكل 

و ذهن كنجكاو دانش  يردگ يتوسط معلم انجام نم يمدرسه ا يچدر ه يشآزما ينا يچگاهاست كه ه يهمه موارد ذكر شده از عوامل محدود كننده ا
روزه به كمك تكنولوژي آموزشي مي ، با كمي تامل و تحقيق در مي يابيم كه  امخواهد ماند يرانگردد بلكه سردر گم و ح ينم يرابآموزان نه تنها س

  توان بر اين معضل فائق آمد. 

طراحي كيت هاي آموزشي و عملي براي دانش آموزان يكي از موارد تكنولوژي آموزشي محسوب مي شود كه اكثر كشورهاي دنيا بيش از يك دهه، 
ده اند و شركت هاي معتبر تجهيزات تحقيقات زيستي همانند براي آموزش بهتر و بستر سازي پرورش تفكر خالق در دانش آموزانشان رو به آن آور

Biorad ،thermo   و....،  بخشي از فعاليت هاي خودرا اختصاص به تهيه ، تدارك و توزيع كيت هاي آموزشي عملي دانش آموزي داده اند. كارگاه
موزشي متناسب با موضوع روز علمي برگزار مي گردد كه مورد هاي آموزش معلم  همراه با سناريو هاي درسي ، براي چگونگي استفاده از كيت هاي آ

  استقبال آموزش و پرورش و معلمان كشورشان قرار گرفته است.

اه در درون هر كيت عملي يك دستورالعمل چگونگي انجام آزمايش همراه با سوالهاي خالقانه ، نقشه مفهومي، مواد و وسايل الزم كه در آزمايشگ
  افت مي شود.مدرسه موجود نيست، ي

 1387در دستگاه الكتروفورز در سال  و مشاهده همزمان مولكولDNA مولكولدر كشورما اولين كيت زيست شناسي مولكولي در زمينه استخراج 
جان را شركت ژن آموز ، طراحي و مهيا نمود. اين كيت در بعضي از مدارس مورد استفاده قرار گرفت كه توجه دبيران زيست شناسي و  شور و هي
وسائل  آموزشي در دانش آموزان را برانگيخت. از ويژگي هاي برجسته ي اين كيت آموزشي مي توان به بهره گيري از روش ساده و سريع ، عدم نياز به

يت هاي شناسايي پيچيده آزمايشگاهي ، عدم نياز به مواد شيميايي مضر  و استفاده از نور مرئي و عدم نياز به پرتو فرا بنفش اشاره نمود. همچنين،ك
جهش و بيمارهاي ژنتيكي و آموزس آزمايشگاه پليس موسسه آموزشي علوم زيستي مهر صدار و كيت هاي آشنايي با طرز كار دستگاه الكتروفورز 

علوم بخش آموزش فناوري نوين  DNAهمراه با جداسازي رنگها ي خوراكي ، كيت هاي انگشت نگاري پروتئين و آموزش چگونگي تعيين هويت در 
زيستي شركت رهاورد زيست پويش از جمله كيت هاي آموزش فناوري دانش آموزي موجود در كشور مي باشد. الزم به ذكر است ابزار و وسايل 

  موجود درون هر كيت عملي، توسط تعدادي از محققان ، اساتيد برجسته و پژوهشگران جوان ايراني ساخته شده است. 
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  در تشخيص مجرمان  DNAكيت آموزشي عملي كاربرد 
 ت. ان متوسطه دوم اسبعنوان ابزاري قدرتمند براي شناسايي افراد در تصور دانش آموز DNAهدف از انجام  اين آزمايش بواسطه كيت عملي، تصوير 

اسطه روش مولكولي پي و به عبارتي دانش آموزان به كاربرد انگشت نگاري ژني در پزشكي ، پزشكي قانوني  و تعيين ابويت يا تشخيص هويت افراد با
  زي كند. خواهند برد، بعالوه  اين كيت به دانش آموزان اجازه مي دهد نقش يك كارشناس پزشكي قانوني در شناسايي  فرد مجرم را با

نام  دكتر دراج و همكاران در مركز رشد دانشگاه تربيت مدرس عالوه بر طراحي ، تهيه و ساخت كيت تشخيص هويت يك راهنماي آموزشي به
ي، فرض يويسنارو  VPL) واجد سناريوي فرضي نيز تدوين نمودند، دبيران در هر نقطه از كشور به كمك VPL(����������آزمايشگاه مجازي كاغذي 

  قادر به استفاده از كيت وياددهي اين موضوع  خواهند بود و ياد گيري دانش آموز به راحتي انجام خواهد گرفت.   يهبدون آموزش اول

رم نمايند. حتي آن است كه دبيران مي توانند سناريوي جديدي از  يك صحنه ي جرم ساخته و دانش آموز را تشويق به تشخيص مجاز ويژگي كيت 
يك بيمار را  مي توان نوع باكتري عامل بيماري يا زخم و عفونت DNAبه كمك اين كيت مي تواند به دانش آموز بياموزد كه چگونه به كمك 

  تشخيص داد.

  

  )  VPLمجازي كاغذي( آزمايشگاه
دارند. اما  يكسان DNAتمام موجودات متفاوت از يكديگرند و تنها دوقلوهاي همسان  DNAدر آزمايشگاه مجازي كاغذي ياد آوري مي شود كه 

مي باشد. حال اگر به در تمام سلولهاي يك فرد براي مثال سلولهاي مو، خون ، پوست ، استخوان ، ماهيچه و ....... مشا DNAمي دانيم كه مولكول
سلولهاي بدن شخص ازبدست آمده  DNAپليس در صحنه جرم مو يا لكه ي خون  يا ديگر سلولهاي بدن انساني را پيدا كند، با استفاده از مولكول 

كه  اي بوده هيژوهاي   يخاص با توال يها يگاهجاواجد  هر فرد  DNAمولكول حاضر در صحنه، آسانتر فرد مجرم را تشخيص خواهد داد. چون، 
 DNAفراد مختلف، قطعات در ا ،رويناز ا ).3را دارد(شكلآن يا هضم آنزيمي برش  يجادو ا يگاههاجا ينا ييشناسا يتقابل  IIمحدود كننده نوع يمآنز

داخل جدول ، تعداد قطعه  شود، باتوجه به اطالعات ياز دانش آموزان خواسته مبعد از يادآوري مطالب كليدي،  .يدآ يمتفاوت بوجود م يبا اندازه ها
  و دو را مشخص كند.  يك يحاصل از نمونه ها DNA يها

  
ز برش دو شود ، بعد ا يم يدهو بر ينشان داده شده، شناسائ يچي) كه به شكل ق EcoR1محدود كننده ( يمتوسط آنز GAATTC ي: توال3شكل

  .يدآ يمتفاوت بدست م يبا اندازه ها DNAقطعه مولكول 

                                                            
§§§§§§§§§§Virtual Paper lab  

ه تعداد قطع    
هاي حاصل بعد از 

  هضم آنزيمي

تعداد جايگاه شناسايي آنزيم 
  محدودكننده

 هر نمونه در 

 DNAنمونه هاي 
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:  جدول
دانش آموز 

با  يدبا
توجه به 

 يهايتوال
  مربوطه را پر كند. يستونها 2و1نمونه 

و بر روي ژل آگارز آماده  �����������، در يك ميدان الكتريكي منبع تغذيه دستگاه الكتروفورز ***********هرگاه اين قطعات حاصل از هضم آنزيمي
ي كوچكتر سريعتر مي رسند . بعد از رنگ آميزي ژل، قطعه ها ي در تانك قرار گيرد ، با توجه به بار منفي شان به سمت آند حركت و قطعه ها

DNA به صورت نوارهايي�����������همچنين الگوي نوارهاي 4بر روي ژل قابل مشاهده اند (شكل  ،(DNA  فرزندان بر روي ژل آگارز به طور
  ). 5مشابه والدين نمي باشد (شكل

 
  ي بر روي ژل آگارز بعد از هضم آنزيم DNA:حركت قطعات  4شكل 

  

                                                            
* *Enzyme digest  
† †Power supply  of electrophoretic  device  
‡ ‡ndingaDNA b  

Pst1 
CTGCAG 

EcoR1 
GAATTC 

      CAGTGATCTCGAATTCGCTAGTAACGTT 
GTCACTAGAGCTTAAGCGATCATTGCAA 

      TCATGAATTCCTGGAACTGCAGCAAATGC 
GCTACTTAAGGACCTTGACGTCGTTTACG 
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  الدين و  فرزندان به تفاوتها و تشابه ها توجه كنيد.وDNA ينوار ي: الگو 5شكل

مطرح شده است، بعالوه  دستورالعمل طرز كار با دستگاه ،  استفاده  VPLدر انتها براي درك هرچه بهتر و بيشتر دانش آموزان چندين سوال در   
اي جداگانه داخل كيت مي باشد. قبل از شروع آزمايش با كيت عملي، ابتدا دانش آموزان از و سايل  و مواد موجود در كيت به  صورت كتابچه 

(كادر) را مي خواند تا خود را كارشناسي تصور نمايد كه مي خواهد با استفاده از كيت داراي  تمام مواد و  VPLسناريو فرضي نوشته شده در 
  تشخيص دهد.  وسايل الزم جهت تشخيص، فرد مشكوك به جرم را به آساني

  

نتيجه 
  گيري

هم اكنون، 
كيت 
عملي 
ف توصي

شده در 
مرحله ثبت اختراع مي باشد كه پس از آن به مدارس توزيع مي شود. در قرن حاضر  چندين روش بيومتريك در تشخيص هويت انسانها ، گياهان و 

 تايپينگ و انگشت نگاري ژني همگي DNA  ،DNAاست ، پروفايلينگ  DNAحيوانات بكار مي رود كه از همه مهمتر، شناسايي با واسطه مولكول 
در تشخيص ،آشنا خواهد شد و سپس با  DNAدانش آموزان به خوبي با چگونگي بكار گيري  VPLاسامي اين فرايند هستند. با وجود راهنماي 

انگيزه و آگاهي بيشتري در مدت زمان كوتاهي به كمك كيت عملي آزمايش تشخيص مجرم در صحنه جرم را انجام خواهند داد، به عبارتي در يك 
تمام مواد و وسايل الزم در اختيار معلم و دانش آموز جهت انجام آزمايش قرار مي گيرد بدون اينكه معلم نيازي به تجهيزات مدارس بسته كوچك 

 ينآزاد كردن مظنون يبرا DNAكه از  از سويي، به كمك اين كيت عملي دانش آموزان  مي آموزند داشته باشد كه معموال در مدارس يافت نمي شود.
استفاده مي شود. همچنين ياد مي شده  يدهدزد يواناتحشناسايي  و يشاوندانشانبا خو گمشده در كودكي يا نوزاديكودكان پيوند بين ، گناه  يب

سربازان  يايبقا ييشناسا يبرايا  شده است گوشت گوسفند يگزينجا رستورانيدر  االغكه گوشت  نمودثابت  گيرند به كمك اين مولكول مي توان 

  كادر: سناريوي  پليسي فرضي 
ه دانش آموز پسري صبح در يك  دبستان ، باباي مدرسه با  شنيدن فريادهايي به سمت صدا، طبقه دوم مي رود متاسفان 7ساعت 

ورژانس ا او سريع با را نقش بر زمين، بيهوش اما بدون  هيچ زخم وخراشي يا شكستگي در بدن و دو تار مو در كف دست مي بيند،
مي برد كه در آن  ، پليس و خانواده دانش آموز تماس مي گيرد، مجروح به بيمارستان منتقل و پليس به دنبال كشف واقعه پي

و براي اينكه بداند ا دانش آموز در مدرسه حضور داشتند و به احتمال قوي يكي از آنان با فرد مضروب درگير شده است.  3ساعت 
ه شما كارشناس آن ز اين سه فرد تعلق دارد, تارهاي مو و سه دانش آموز را به يك مركز تحقيقاتي كتارهاي مو به كداميك ا

مظنون، فرد رد خون سه فهاي مو و نمونه  يبدست آمده از تارها DNAهستيد، مي فرستد. شما با استفاده از كيت تشخيصي  و
  ضارب را مشخص كنيد. 
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 مي تواند بكار رود، دكتر توالئي و همكاران درمركز ژنتيك نور از طريق بكارگيري اين فناوري قادر به شناسائي صدها شهيد با استفاده ازكشته شده 
DNA  استخوان ،  دندان يا موي اين عزيزان بعد از گذشت سالها از زمان شهادتشان، شدند. دانش آموزان پي خواهند برد كه اين فناوري قابليت 

ياد مي گيرند كه موارد استفاده انگشت نگاري ژني خيلي بيشتر از كاربرد آن  ين،عالوه بر ا را نيز دارد. يارث يها يماريبه ب يكيكردن ارتباط ژنت يداپ
  )11-15در پزشكي قانوني است و تاثير عميقي بر جامعه دارد. (

در تشخيص هويت   DNAقاله بعنوان راهنمايي در فرايند ياددهي آسان كاربرد ما اميدواريم دبيران و دانشجو معلمان رشته زيست شناسي از اين م
  و يادگيري سريع همراه با  لذت و هيجان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم بهره ببرند.

  تشكر و قدرداني
 يم،بهره مند شد يشاناز مشاوره عالمانه ا رهقرار دادند و هموا ياردر اخت يعمل يتساخت ك يخود را برا يشگاهكه آزما يبا تشكر فراوان از دكتر رسائ

  محترم ييسالك كارشناس اجرا از سركار خانم مژگان

  .يمرا دار يپروژه كمال تشكر و قدر دان ينا
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  پايه  علوم آموزش ارتقاء در آموزشي هاي گروه نقش

  
  �����������يدوي مرضيه

  marziyadavi@yahoo.comتهران،  19دبير آموزش و پرورش منطقه 1

  

  چكيده 
 يقطر از تنها آموزشي، پوياي نظام ماهيت به دليل كه است و تربيت تعليم نظام اساسي در موضوعات از و پرورش آموزش در تحول
تغيير  ينا موفق اجراي آموزشي در هايگروه نقش ميان، اين بود. در بينخوش اهداف تحقق به توانمي شده تحولي نهادينه فرايند يك
 نشدا. آموزش افزود اثربخشي و كيفيت بر تواناهداف مي اجراي جهت در معلمان فعاليت كردن اهميت است، زيرا با هماهنگ حائز
 توجه است و با معلمان آموزش به مربوط ايحرفه نقش دارد و توسعه معلمان ايفهحر توسعه به ويژه در زمينه علوم پايه در ايحرفه

 ايجاد معلمان خدمت از قبل هايدوره در تنها و مستقل طور به تواندنمي اي،حرفه دانش است، مستمر فرايند معلمان آموزش اين كه به
 را خود ايحرفه دانش مستمر طوربه  تا معلمان است شده ايجاد وزشيآم هايگروه نام به ظرفيتي و پرورش، بنابراين در آموزش. شود
موزشي مأموريت هاي آپر كرده است. گروه را مدارس در اجرا و برنامه ريزي آموزشي ميان خأل همواره آموزشي هايگروه كنند. روز به

 و جاربت دارد تا وظيفه كه ايمجموعه. دارند ه رابه ويژه علوم پاي گوناگون در ابعاد آموزشي كيفيت بخشي توسعة و بهبود ايجاد،
هارت و نگرش، م بينش، دانش، ارتقاء و رشد و زمينة بخشد بهبود نوين فناوري و دانش از با استفاده را معلمان تخصصي هايصالحيت

 بين مسال رقابت ايجاد و سيروانشنا اطالعات از گيري بهره سازد. گروه هاي آموزشي با فراهم عملكرد علمي و حرفه اي معلمان را
  يه دارند.كنند و سهم به سزايي در ارتقاء آموزش علوم پاآماده مي پرورشي و كيفيت آموزشي بهبود جهت در را آموزان دانش دبيران،

  علوم پايه، دانش حرفه اي، آموزشكلمات كليدي : 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
§  مرضيه يدوي §



 
 

 

  مقدمه
 برعهده را اصلي نقش جامعه، در شكوفايي زمينه در انساني نيروي گذاري سرمايه نمود بارزترين عنوان به آموزشي هاينظام     
 ابعاد در آن نقش و اهميت به توجه با و داده اختصاص خود به را كشور هر بودجه از توجهي قابل سهم هانظام اين امروزه. دارد

 بگيرد صورت اساسي اقدامات آموزشي يهانظام كيفيت بهبود جهت در است ضروري جامعه سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي،
 از تجربي علوم يادگيري و آموزش جهان، آموزشي هاينظام همه . در]1[شود  جلوگيري مادي و انساني هاي سرمايه رفتن هدر از و

 ادسو كسب و تجربي علوم مفاهيم و اصول با آشنايي ضمن آموزان، دانش همه تا شودمي تالش و بوده برخوردار ايويژه جايگاه
 كه است متفاوتي واحدهاي داراي پرورش و آموزش نظام .كنند كسب را مطلوب شهروند يك براي الزم هايآگاهي الزم، علمي
 آموزشي هايگروه نام به زير واحدي شامل خود كه است آموزشي نظام واحدها، واحد اين از يكي .دارند خاصي كاركردهاي هريك
 تجارب از بهتر چه هر ياستفاده و همكاري جلب هدف با كه است پرورش و آموزش معلمان از يهايتشكل آموزشي هايگروه .است
 عنوان به آموزشي هايديگر گروه تعبير به نمايند.مي فّعالّيت مدرسه و اداره سازمان، سطح در مطلوب هايمأموريت تحقق در آنان

است.  بوده بسياري خدمات منشا تربيت و تعليم نظام متن در كه است دهه دو از بيش معلمان به دهنده ياري و علمي مرجعي
 و پيشنهادات و راهكارها از استفاده و نشاط، انگيزه آموزشي، ايجاد هايبرنامه به بخشيدن مشروعيت جهت از آموزشي هايگروه
هاي اين مقاله به نقش گروهدارد. در  توجهي قابل و حساس و تربيت، جايگاه تعليم امر در معلمان پوياي جمعيت نظرات نقطه

  پردازيم.آموزشي در ارتقاء آموزش علوم پايه مي
  
  آموزشي هايگروه يتاريخچه-1

آموزشي در سال  هاي تأسيس گروه. اولين جرقهاست داشته وجود باز دير از پرورشي و آموزشي هايفعاليت در معلمان تشكل     
 است، حاوي رسيده فرهنگ عالي شوراي تصويب به 1338 سال در كه هابيرستاند اجرايي ينامه آيين جمله . اززده شد 1338
 شده بيني پيش )معلمان آموزشي هايگروه( دبيران اختصاصي شوراي تشكيل در آن كه بوده دبيرستان شوراي عنوان با فصلي
 طي 1359 سال در. است المياس شكوهمند انقالب از بعد دوران حاصل فعلي يشيوه به آموزشي هايگروه گيريشكل .است

دفتر آموزش  ياطي بخشنامه 1361 سال تحصيلي در. گرديد ابالغ تحصيلي راهنمايي آموزشي هايگروه ينامه شيوه ايبخشنامه
در سال . دنهاي تحصيلي اقدام كنهاي آموزشي در كليه دورهها خواست كه نسبت به تشكيل گروهعمومي رسمًا از كليه استان

ها ابالغ و تا سال هاي آموزشي تجديد نظر شده و به ادارات كل آموزش و پرورش استاندستورالعمل تشكيل گروه 1362تحصيلي 
 متوسطه آموزشي هايگروه جامع دستورالعمل اساس . برهاي آموزشي به وجود نيامدتغيير اساسي در محتواي گروه 1369

 مديريت متوسطه، ترويج آموزش مسايل حل براي نو هايروش جستجوي و يابي علوم، مسأله شناخت در روش رويكردهاي اهتمام
در . ]3, 2[اند شده گرفته نظر در آموزشي هايگروه براي خاص طور به كه هستند مواردي جمله پژوهش از و تحقيق بر مبتني

هاي آموزشي در هاي گروهدر مورد ويژگي 1375هاي آموزشي در سال گروه نهايت آخرين دستورالعمل و اصالحيه در مورد فعاليت
  د.يهر دوره صادر گرد

يك دوره تحصيلي در سطح استان يا  اي از دبيرانهاي آموزشي مجموعهگروه، وزارت آموزش و پرورش براساس دستورالعمل     
ها جهت رسيدگي به امور مختلف آموزش و پرورش از هاي آنمنطقه آموزشي كه داراي تخصص در رشته تدريس بوده و گردهمايي

  باشد.هاي تدريس، رفع مشكالت و ابهامات درسي، تبادل تجربه و بررسي مشكالت فراگيران و غيره ميقبيل بهبود روش
 حاكم ساختار و تشكيالت تاكنون، 1359 سال در آموزشي هايگروه تشكيل بدو از كه شودمي استنباط چنين موجود اهدشو از     
 اين از منظور و دهدمي نشان آموزشي كيفيت افزايش در را مجموعه اين جايگاه اهميت كه است شده تحول و تغيير دچار آن بر

  شود.است، كه ارتقاء آموزش علوم پايه را هم شامل مي بوده يادگيري ـ آموزش ندفرآي در هاگروه تأثير كردن تغييرات بيشتر
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  آموزشي هايگروه اهداف تشكيل -2

  آموزشي هايگروه تشكيل اصلي هدف -2-1     
 فكري هم و معلمان، همكاري فعال و موثر تجربيات تبادل براي مناسب يزمينه ايجاد آموزشي هايگروه تشكيل از اصلي هدف     

 آموزشي كيفيت و افزايش آموزشي فرآيند و هانهاده بر گذاري تاثير طريق از پرورش و آموزش نظام ريزان برنامه و كارشناسان با
 امر در مؤثر پيشنهادهاي يارائه و درسي هايكتاب اصالح آموزشي،نظام در بازنگري راهبردها، بهترين چنين شناساندنهم. باشدمي

  باشد.، كه همه اين موارد در باال بردن سطح آموزش علوم تاثيرگذار ميباشدآموزش مي
  

  آموزشي هايگروه تشكيل جزئي از اهداف -2-2
  توان به شكل زير بيان كرد.هاي آموزشي را مياهداف جزئي از تشكيل گروه     

  آنان. ايحرفه علمي دانش ارتقاء سطح و معلمان در تحقيق و مطالعه، پژوهش يروحيه تقويت -1
  يادگيري. –ياددهي  هايشيوه بهبود منظور به مناسب و فعال هايروش از استفاده و معلمان تجربيات تبادل براي زمينه ايجاد  -2
 و تعليم نظام ريزان برنامه و سياستگذاران براي گيري تصميم در آنان مشاركت منظور به معلمان براي مناسب مجمع ايجاد -3

  تربيت.
و به ويژه آموزش  آموزشي مسائل خصوص در معلمان در نوآوري و خالقيت فرهنگ احياي براي مناسب يزمينه آوردن راهمف -4

  علوم پايه.
  .IT ويژه به موجود منابع و امكانات از جستن بهره و آموزشي تكنولوژي از استفاده فرهنگ تقويت -5
  جهت ارتقاء آموزش. آموزشي در  هاينارسايي و مسائل، مشكالت شناسايي -6
   تدريس. فرآيند بر جامع نظارت و مستمر ارزشيابي كردن تحصيلي، نهادينه افت تدريجي كاهش -7
  هاي مدارس در جهت ارتقاء آموزش علوم پايه.تالش براي فعال سازي آزمايشگاه -8
  امكانات اين واحدها. برقراري ارتباط دبيران علوم پايه با پژوهش سراهاي دانش آموزي براي استفاده از -9

  شود.هاي آموزشي در ارتقاء آموزش و به ويژه آموزش علوم پايه مشخص ميبا توجه به اين اهداف نقش موثر گروه 
  
  هاي آموزشيفلسفه تشكيل گروه -3

 ارتباط ريبرقرا ضمن كه است آمده بوجود انديشه اين با پژوهشي و پرورشي آموزشي، مجامع عنوان به آموزشي هايگروه     
 تخصصي، اطالعات گسترش تدريس، هايروش در آموزشي و فني و علمي اطالعات و تجارب از استفاده زمينه دبيران، بين سازنده
 كارگيري به بصري، و سمعي امكانات و وسايل از صحيح گيري بهره آموزشي در زمينه علوم پايه، كمك و آموزشي وسايل كاربرد
 مشكالت و مسايل و تحصيلي افت علل بررسي و تحقيق پژوهش، زمينه تقويت تحصيلي، پيشرفت يابيارزش صحيح هايروش و اصول

 را آموزان دانش دبيران، بين سالم رقابت ايجاد و روانشناسي اطالعات از گيري بهره با نهايت در و آموزان دانش پرورشي و آموزشي
  آماده كنند. پرورشي و آموزشي كيفيت بهبود جهت در

با  پرورش و آموزش نظام پيشرفت. گيردمي صورت آموزشي هايسرگروه و دبيران مشاركت با آموزشي هايگروه در هاگيريتصميم
 اين از كه كسي اولين و شودمي ميسر الزم اقدامات و پيشنهادها ها،حلراه ها،طرح يارائه طريق از آموزشي هايگروه همبستگي

 توجهي قابل جايگاه آموزشي هايبرنامه به بخشيدن مشروعيت جهت از آموزشي هايگروه. است جست، معلم خواهد سود تحول
ديگر  يباشد. فلسفهمي آموزشي نظام در معلمان فكري مشاركت براي انگيزه ايجاد آموزشي هايگروه تشكيل يدارد. يك فلسفه

 برگزاري با توانندمي آموزشي هاياست. گروه آموزشي نظام در معلمان» مشاركت بحران« رفع و مشاركت براي انگيزه آن، ايجاد
 باشند معلمان آموزشي نيازهاي پاسخگوي ي علوم پايهعلمي در زمينه آموزشي هايكارگاه ويژه به تخصصي و علمي همايش هاي
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كه قادر است نيروي  آموزشي نظام به بايد جامعه متخصص نيروي تربيت براي امروزه نمايند. فراهم را آموزشي ارتقاء موجبات و
 هايمكاني غير از گروه هدف اين رسيدن به بود. براي كارآزموده آموزش دهد و سهم مشخصي در رشد جامعه بشري دارد، متكي

 دستخوش اطالعات روز هر و دارد نام اطالعات انفجار عصر كه عصر اين ندارد. در باشند، وجودمي فكر توليد محل آموزشي كه
 مقام در تنها كه نوآوري و خالقيت پژوهش، با و شوند مطلع تخصصي اطالعات جديدترين معلمان از است الزم وند،شنو مي تغييرات

  .]4[باشند  موفق پايدار و اصولي طور به آموزشي مسائل و مطالب انتقال در بتوانند كند،مي پيدا مفهوم اجرا
 براي هاييمكان بايد قابالً مت باشد آموزان دانش هايقابليت و قوا تشخيص و پيشرفت براي هاييمكان مدارس باشد بنا اگر     

 جامعه انتظارات و نيازها از بخشي آوردن بر در سعي آموزشي هايباشد. گروه نيز معلمان هايقابليت و قوا تشخيص و پيشرفت
ارزشيابي  كنترل و بررسي، را آموزشي هاي سيستم تكنولوژيكي و علمي، ابزاري هايبنيان دارند وظيفه مجموعه دارد. اين آموزشي
 آموزان دانش و دبيران ساير از حمايت به آموزشي رهبري و هدايت اصل اعمال ريزي و برنامه سازماندهي، طراحي، با و نمايند

آموزش  هاكيفيت توسعه و رشد و هاكميت بهبود آورند، به در اجرا به خوبي به را وظايف اين بتوانند هاآن صورتي كه در بپردازند،
  .]5[نمود واهندخ شاياني كمك علوم پايه

  
  هاي آموزشي هاي مهم گروهفعاليت -4

 بر عالوه بايستمي معلمان. باشدمي معلمان ايحرفه و علمي عملكرد و مهارت دانش، ارتقاي آموزشي، هايگروه از وظايف يكي     
كه در ارتقاء آموزش هاي آموزشي متوسطه هاي مهم گروهوظايف و فعاليت. ]6[باشند دارا نيز را ايحرفه اي، مهارت رشته تخصص

  باشد :به شرح زير ميتاثير به سزايي دارد 
  .ـ مطالعه و بررسي وضع موجود در ماده درسي ذيربط و شناسايي نقاط قوت و ضعف

  .ريزي جهت رفع نقايص و تقويت نقاط قوت درسـ برنامه
  .هاي آموزشي در موضوعات درسيها و همايشزاري جلسات، كارگاهـ برگ

  .هاي نوين طراحي آموزشيهاي ويژه جهت آموزش رويكردـ طراحي برنامه
  هاي موجود.و ارائه آن به دفتر تاليف كتب درسي براي بررسي چالش هاي درسيـ نقد و بررسي علمي كتاب

  .]2[هاي درسيـ تحليل محتواي كتاب
 فرآيند اصالح و آموزشي راهنمايي و نظارت مسؤوليت داشتن برعهده آموزشي هايگروه وظايف مهمترين از هم چنين يكي     

 كه گيرد،مي انجام آموزشي گروه سر بوسيله و گروه با همكاري طريق از تخصصي صورت به كار يعني باشد، مي يادگيري و آموزش
 گروه اعضاي پذيرش مورد اي حرفه رفتار و شغلي تجربه آموزشي، سابقه و تخصصي، علمي لحاظ از گروه عضو ارشدترين موالًمع

شود  مي محسوب تخصصي گروه اين آموزشي راهنماي حقيقت در و دارد عهده بر را معلمان به مستقيم كمك مسؤوليت و است
]7[.  
  
  آموزشي هايگروه سر اصلي هاي مأموريت -5

 اعضاي لذا. است دانسته معلمان موفقيت براي مهم دو ويژگي را» تخصص و خالقيت« سوئيسي معروف شناس روان پياژه ژان     
 كتب محتواي تحليل در آموزشي ريزان برنامه و انديشه و فكر كنندگان توليد به عنوان آنان از كه هستند كساني آموزشي هايگروه

 هاي نشست و كارگاهي جلسات در بتوانند تا كنند پيدا دست علمي آفرييندگي و تخصص به است الزم. است شده ياد درسي
  توان به شكل زير مطرح كرد:آموزشي را مي هايگروه سر اصلي هاي . مأموريت]8[شوند  واقع موثر تخصصي

  معلمان. بين در ها انديشه و افكار وتعامل تجربه تبادل براي مناسب و الزم شرايط نمودن فراهم -1
  پرورش. و آموزش در يابي مسأله -2
  ارتباطات. و اطالعات فناوري هدفمند كارگيري به در معلمان سازي توانمند -3
  پرورشي. و آموزشي هاي برنامه و ها طرح تحليل و بررسي و نقد -4
  تربيتي. و تحصيلي پيشرفت ارزشيابي يادگيري، -ياددهي  فرآيند چون ييها حوزه در معلمان هايتوانمندي يتوسعه -5
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  .]7[پژوهش  و تحقيق فرهنگ يتوسعه -6
 بايد آموزشي هايگروه اعضاي از كدام باشند. هر يادگيري فرايند كننده تسهيل و آموزش صافي آموزشي بايد هاي گروه     

 از خوبي معلم و درسي كتاب محتواي كتاب، تحليل بندي سؤال، بودجه طراحي آموزشي، طراحي خصوص در ايخبره كارشناس
 عنوان به توانندمي آموزشي هايمديران، گروه مثبت ديدگاه باشند. در پرورش و آموزش براي مؤثري پرداز نظريه و تدريس نظر

  .]9[باشند  آموزش ناظر و راهنما كارشناس، بايد چنينهم و دباشن هاسازي تصميم و هاگيري تصميم مركز علمي، هايپايگاه
 توجه معلمين جايگاه به هاگروه اين با تعامل و در نموده آموزشي هايگروه پتانسيل متوجه را خود خاص نگاه پرورش و آموزش     
 آوردهاي دست جديدترين از تا شود بيني پيش كشور از خارج و داخل علمي بازديدهاي بايد آموزشي هايگروه براي دارد. ويژه

 روز اطالعات و درسي مواد تغييرات و نوين تدريس هايروش از بايد آموزشي هايگروه گردند. اعضاي مندبهره دنيا آموزشي و علمي
تدريس،  نوين هايروش و الگوها خصوص در همكاران سنجي نظر با خدمت ضمن مختلف هايدوره باشند. برگزاري برخوردار و باخبر
 سيستم با كار و فناورانه علمي از سواد آموزشي هايگروه اعضاي كامل بايد مورد توجه قرار بگيرد. آشنايي كتب محتواي تحليل
  .]10[و ....نيز الزم است  اينترنت رايانه،

  
  
  
  آموزشي در ارتقاء آموزش علوم پايه هايگروه جايگاه و ضرورت -6

 راهكارهاي از يكي آموزشي هايشود، گروهمي اداره متمركز يشيوه به كشور پرورش و آموزش نظام حاضر حال در اين كه به نظر     
 معلمان موثر مشاركت براي جايگاه بوده، بهترين متمركز غير سيستم به متمركز نظام از رويكرد و نقايص نسبي رفع براي مناسب

  .شودمي محسوب پرورشي و آموزشي ريزي برنامه امور در
 ميان اتصال حلقه كه آموزشي هايگروه. است آن مختلف هايبخش ميان تعامل و ارتباط وجود آموزشي، نظام يك ييپويا الزمه     

 آموزشي، هايبرنامه به نسبت اظهارنظر در را معلمان مشاركت تا اندكوشيده همواره باشندمي معلمان و مديران مربيان، ريزان، برنامه
 ارتباط توانندمي بخش كيفيت هايهسته عنوان به آموزشي هايسازند. گروه فراهم اصالحي هايديدگاه و پيشنهادها و ارائه درسي
آموزش و ارتقاء  امر پيشبرد به منجر در نهايت ارتباط اين كه بخشند تعميق خوبي به را ستادي و اجرايي كارشناسان و معلمان بين

  .]11[شد  آن خواهد
 تحوالت، به و تغيير روند با آموزشي هايو شيوه هابرنامه آموزشي، انطباق بالفعل و بالقوه امكانات از بهينه ياستفاده ترديد بدون

با  آموزشي هايگروه ترتيب ارد. بديند نياز آموزشي هايگروه محترم اعضاي و انديشه صاحبان يجانبه همه فكري هم و همكاري
 مساعي تشريك ساز تخصصي، زمينه و علمي، آموزشي اعضاي عنوان به توانندمي خود هايفعاليت يحيطه و وظايف شرح به توجه

 هبودب ها راآموزش آموزشي، كيفيت هايها و ابهاماشكال نظرات، رفع انتقال ضمن تا باشند نظران صاحب و معلمان، كارشناسان
  . ]5[بخشند 

  
دبيران علوم  نوآوري و خالقيت بهبود بر آموزشي هايگروه عوامل موثر در افزايش تأثير -7

  پايه
  هاي زير را در نظر گرفت.توان فعاليتمي دبيران نوآوري و خالقيت بهبود بر آموزشي هايگروه براي افزايش تأثير     

  هاي علوم پايه.تحقيق به ويژه براي رشته انجام به دبيران ترغيب و آشنايي براي مطالعه و تحقيق روش موزشيآ دورة برگزاري -1
  دبيران. ساير ترغيب براي شده انجام تحقيقات نتايج عملي كارگيري به و تحقيقات به دادن بها -2
  آنان. براي امتيازاتي فتنگر نظر در و آنان آثار تكثير و چاپ و موفق پژوهشگران معرفي و شناخت -3
  پژوهشي.  امكانات تجهيز و معلمان تحقيقات مراكز گسترش -4
  ها از پژوهش سراها.   ي آندبيران با فراهم كردن امكان استفاده مشاركت با تيمي هايپژوهش انجام -5
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  اساتيد. حضور با علمي جلسات برگزاري -6
  دبيران علوم پايه باشد. تخصصي هايرشته به مربوط هاينوآوري داراي كه پژوهشي مراكز از منظم بازديدهاي -7
  
  دبيران دانش روزآوري به و علمي ارتقاء بر آموزشي هايگروه عوامل موثر در افزايش تأثير -8

زايش دهد به هاي آموزشي بر ارتقاء علمي و به روز آوري دانش دبيران علوم تجربي و علوم پايه را افتواند تأثير گروهعواملي كه مي
  شرح زير است:

  فرهنگي. و علمي مجالت درسي، كتب مĤخذ معلمان، تحقيقات مراكز مدارس، هايكتابخانه ـ1
  علمي. هايتازه معرفي و دبيران نمونه تحقيقات و مقاالت چاپ براي مستمر طور داخلي به علمي نشريات انتشار ـ2
  علوم تجربي و علوم پايه. دبيران براي جديد آموزشي كمك وسايل و مواد كاربرد و توليد آموزش هايدوره برگزاري ـ3
  ها.آن از مستمر استفاده به دبيران ترغيب و اينترنتي اطالعاتي هايپايگاه معرفي ـ4
 و تعطيل روزهاي حتي اوقات، تمامي در رشته هر دبيران به جديد علمي مطالب بيشتر رساني اطالع اطالعاتي براي پايگاه ايجاد -5
  تابستان. فصل يا

 طراحي زمينه در دبيران براي آموزشي هايكارگاه سابقه، با دبيران و مجرب اساتيد از گيري بهره توانند باهاي آموزشي ميگروه     
را در  آن اجراي و درس طراحي در هاآن قوت و ضعف و نقاط برگزار تدريس از قبل هاي مهارت اهميت بيان و ساالنه و روزانه درس

 را با تربيتي دبيران اساتيد علوم از استفاده خدمت با ضمن آموزش هايدوره چنين با برگزاريبازديد از مدارس بررسي كنند، هم
  آشنا كنند. نوين و فعال تدريس هاي شيوه
 براي الزم فضاي و اعتبارات امكانات، ايجاد در كمك و سازي بستر براي مدارس هاي آموزشي با مديرانالزم است گروه     

 اجراي مانند فعال تدريس هايروش اساس بر مشاركتي و فعال پويا، ارزشيابي هايروش ها هماهنگ شوند. بايد به ارائهآزمايشگاه
 ايحرفه تجربيات و دانش سريع انتقال باعث دبيران و هاگروه بين تخصصي زبان علمي هم توجه كرد. ترويج مطالعه و تحقيق پروژه،

 فوق مدرك با علمي دبيران هايتوانايي و تخصص از استفاده با .شودمي دبيران بر هاگروه تأثير افزايش باعث ارتباط ينا و گرددمي
 توليد آموزش هايدوره آورند. برگزاري فراهم مشكالت حل و هاگيري تصميم در بيشتر اين افراد را مشاركت زمينه باالتر، و ليسانس

  در زمينه علوم پايه نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد. جديد آموزشي كمك وسايل و مواد كاربرد و
 متخصصين با آموزشي جلسات ها،نامه آيين تدوين طريق از مختلف، هاينقش ايفاي در را آموزشي هايگروه سهم بايد مسؤوالن     
 شود. اعضاء ريزيبرنامه آن براي تا دنماين مشخص پرورش و آموزش كالن هايسياست و اهداف با متناسب و تشكيالتي صورت به
 و گرايانه انسان مثبت شخصيتي هايويژگي و انساني صفات داراي بايد دبيران عملكرد بر نفوذ و تأثير براي آموزشي هايسرگروه و
  . نمايند برقرار دبيران با هدفمند و مؤثر روابطي بتوانند تا باشند دهي مشاركت قدرت با

 از تخصصي هايموقعيت ها باگروه تعامل براي مناسب در ارتقاء آموزش علوم پايه بايد زمينه آموزشي هايهنقش گرو افزايش براي
 وظايف و هامسؤوليت چنين افزايشها مهيا شود. همگروه فعاليت براي الزم تسهيالت و امكانات گردد و فراهم بيشتر ها،دانشگاه قبيل

  . گيرد قرار بيشتري توجه بايد مورد آموزشي، هايگروه اختيارات
و  ريزي برنامه تجهيزات، ستاد تحقيقات، مراكز با آموزشي هايگروه نزديك و مستمر مورد ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، ارتباط

 اين اعضاي رودمي انتظار .شود بيشتر پرورشي و آموزشي كيفيت افزايش در هاآن هايفعاليت تأثير تا باشدمي خدمت ضمن آموزش
 مشاركت كافي، انگيزه و عالقه با شوندمي تلقي و پرورش آموزش توانمند و متخصص بازوان و مشاورين عنوان به كه علمي نهاد

 رشد شاهد بيشتر چه هر باشند تا داشته پرمحتوا و مستمر مثبت حضور نگرشي با و اصولي و شده تدوين قبل از ايبرنامه با و جدي
  باشيم. عزيز آموزان دانش و فرهنگيان بالقوه استعدادهاي شكوفايي و
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  نتيجه گيري -9
 شرايط حداقل فكري، وجود نظر از برانگيزاننده ها محيطآن مهمترين كه دارد بستگي عوامل از ايمجموعه به آموزشي كيفيت     
 بتواند و برانگيزد را آموزاندانش قهعال و مشاركت كه مربي و آموزشي مواد بودن دسترس آموزشي، در هايفعاليت اجراي جهت الزم
  و ارزشيابي است. آموزش امر به بخشيكيفيت آموزشي هايهاي گروهفعاليت محور .برساند شناخت و درك جديد سطح به را او

 معلمان آموزش بر نظارت آموزشي، هايتكنولوژي تامين مطلوب، مقدمات ايجاد و شرايط تمهيد توانند باهاي آموزشي ميگروه     
 نقش كنند. ياري تدريس امر در فعال و حضور خالق آموزش در را معلمان درسي هايبرنامه و آموزشي مواد كارگيري به و اجرا و

 بر تكيه با آموزشي هايگروه .دارد سزايي به اهميت آموزش علوم پايه كيفيت ارتقاي و ارزيابي و نظارت جهت در آموزشي هايگروه
 و ياددهي فرآيندهاي بهبود براي را هاييصاحبنظران راه نظريات از گيري بهره با آموزشي علوم پايه و ابعاد در علمي هاي اندوخته
 جامعه براي فراواني تأثير آنان هايفعاليت بخشي شده، اثر بيني پيش وظايف و هانقش بر تكيه با شك بي. سازندمي فراهم يادگيري
 هايتوانايي و هاكيفيت حقيقت زيرا در است، دبيران عملكرد بر آموزشي هايگروه مستقيم رتأثي مهمترين داشت و خواهد آموزشي
 تربيت اساسي مسؤوليت كه باشدمي آن پرورش و آموزش نظام كيفيت نماي تمام آيينه تربيت، و تعليم نظام هر در شاغل معلمان
 به معلم در آن تحقق گرو در پرورش، و آموزش در آرماني هر قتحق كه است جهت بدان اين البته و دارد برعهده را انساني نيروي
  است. تربيت و تعليم نظام هر در اصلي ركن عنوان

  
  مراجع

  .1382واحد رودهن,  يدر آموزش, دانشگاه آزاد اسالم يرفراگ يفيتك يريتمد يشناظم، فتاح, مجموعه مقاالت هما -2

  .1377, ي, وزارت آموزش و پرورش، معاونت نظروزشي متوسطههاي آم¬دستورالعمل جامع گروه  -3

  .1374, وزارت آموزش و پرورش, دورة متوسطه يآموزش يدستو رالعمل گرو ه ها, ينحس ي،پروانه، فرهاد,  روح حاجي -4

  .48شماره ، چشم انداز فرهنگ -5

  .1371رورش, , وزارت آموزش و پ30-27, 31محمود, فصلنامه تعليم و تربيت شماره  مهر محمدي ، -6

  .1374, 27-28 يآموزش يتكنولوژ رشد -7

  .1382, تهران, انتشارات سمت, يآموزش يينظارت و راهنما, يمصطف نيكنامي، -8

  .1385, 30-31, آموزشي يتكنولوژ رشد -9
 

  .1381, انتشارات فاخر, يبخش يفيتك يشهما يدهمقاالت برگز مجموعه -10

  .1384, ها، پارامترها و چشم اندازهافن آوري براي آموزش قابليت سركارآراني، محمدرضا,  -11

  .1386, يفا, انتشارات سمحور ييآموزش و پرورش دانا, يعل گودرزيان، -12
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ا استفاده از ب يازدهم يهپا 2كتاب هندسه  يمحتوا يلتحل
  روش ويليام رومي

 2، حسن سالمي1سعيد پناهيان فرد 

 

  n@yahoo.comsaeedpanahiaاستاديار گروه رياضي دانشگاه پيام نور ،  1
 hsbagh@gmail.com دبير رياضي شهرستان مشهد،كارشناسي ارشد رياضي كاربردي،  2

  

  چكيده
كتاب  يمحتوا يلتحل يندارد. بنابرا يادگيري يفيتك يزانبر م يمهمبسيار  يرتاث يكتاب درس يانتخاب محتوا

س  2هندسهدرس  ي. از طرفمي آيد ي به نظرضرور يادگيري يفيتك ي تعيينبرا يو كم ينيع يبه عنوان روش يدر
يادگيري  است و يانتزاع پايه يازدهم بسيار 2 هندسهدرس  يرااست. ز ياضيدروس ر يناز مهمتر يكي پايه يازدهم

سط فراگيران شوار آن تو ست. عموم  يبرا خاص يهاييبا د سه يادگيريدر  فراگيرانروبرو دچار  پايه يازدهم 2 هند
شكل م يسردرگم س يمحتوا يلپژوهش، تحل ينز انجام اشوند. هدف ا يو م سه  يكتاب در با  يازدهم يهپا 2هند

 يبضري،  روم يليامويين مقوله هاي فعال وغير فعال وخنثي در روش است. پس از تع يروم يليامواستفاده از روش 
ي ار مقر يســرمورد بر يادگيري يفيتك يزانبر م را را محاســبه مي كنيم. ســپس تاثير اين ضــريب متن   يريدرگ

پادهيم ها يينبا تع يان. در  ــ آن  يمحتوا يفيتجهت بهبود ك ييراهكارها ،كتاب ينا يموجود در محتوا يچالش
  .يمكن يم يشنهادپ

  كلمات كليدي
  پايه يازدهم. 2هندسه  ،محتوا يلتحل ي،روم يليامو   
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  مقدمه - 1
. [11]ر در تعيين موفقيت نظام آموزشي است برنامه درسي به عنوان قلب تپنده نظام آموزشي مهمترين عامل تاثير گذا

ضوعات مهم در برنامه  شرايط در حال تغيير جوامع  امروزي از جمله مو سي با  ساختن محتواي برنامه در لذا هماهنگ 
شود  [12] .درسي است   [17]امروزه حل مسايل چالش برانگيز به عنوان مهمترين فرايند يادگيري در نظر گرفته مي 
ــت كه گنجانيدن اطالعات متعدد، رويكرد حافظه پروري، يادگيري .  از طرفي د ــان داده اس ــاير تحقيقات نيز نش يگر س

. همچنين در [16]سطحي، عدم توجه به كاربردي بودن مطالب درسي از ديگر مشكالت عمده يك نظام آموزشي است 
شان داده يزن يقاتتحق يرسا س شده ن ست كه كتاب در ش يبا محتوا يا ش ز حدي بيش اچال  يم يسبب افت نظام آموز

  . [18] شود
  

انتخاب در  ينشود. ا يآغاز م يبرنامه درس يانتخاب محتوا ي،اهداف آموزش يينپس از تع يزي درسي،برنامه ر ينددر فرا
رو  يناز ا دارد. ينقش موثر يرفراگ يزندگ يبعد يآموخته ها در دوره ها يريكارگ دانش و مهارت ها و به يادگيري

شناس ي،بر اساس اهداف آموزش يدرس يكتابها يمحتوا يلتحل مبرم  يها يازاز ن يزيو اصول برنامه ر يادگيري يروان 
همچنين كتاب درسي به عنوان اصلي ترين منبع يادگيري فراگيران نقش تعيين كنندهاي در موفقيت يا  است. يآموزش

ــي دارد  ــت. منظور از . از اين رو تحليل كتاب [10]عدم موفقيت يك برنامه درس ــي از اهميت بااليي برخوردار اس درس
ستقيم و عيني به منظور  تعيين  ويژگي هاي  صورت م ست كه به  ستنباطي ا سي هر روش ا تحليل محتواي كتاب در

شود  صل . [5]كتاب درسي به كار برده مي  شها .[7] بهبود آن است ي،كتاب درس يمحتوا يلتحل يمنطق ا  يكم يرو
  دارد. يدتاك يكتاب درس يابعاد مختلف محتوا يساز يو كم يابيبر ارز يرسكتاب د يمحتوا يلتحل

  
ـــي را مي توان از لحاظ دو بعد دروني و بيروني مورد تحليل قرار داد. بعد دروني خود به دو بعد ظاهري و  كتاب درس

ير كتابهاي همان دوره محتوايي كتاب درسي تقسيم مي شود. بعد بيروني نيز به دو بعد ارتباط عرضي كتاب درسي با سا
. منظور از محتواي كتاب درســي مفاهيم و [4]ي كتاب درســي با دوره هاي پيشــرفته تر تقســيم مي گرددارتباط طولو 

ــي   ــي به منظور تحقق اهداف آموزش ــت كه در فرايند برنامه ريزي درس ــول، مهارت ها، ارزش ها و گرايش هايي اس اص
  . [14]انتخاب و سازماندهي مي شوند 

  
كتاب درسي  يمحتوا يو كم ينيع يفتوص يند برام روش نظام يك يروم يلياموروش  بر اساس  يكتاب درس يمحتوا يلتحل 

است. به اين معنا كه محتوا بايد بر اساس قواعد روشن و ثابتي مورد ارزيابي قرار گيرد و ساخته هاي ذهني افراد نبايد بر آن تاثير 
د به شيوه اكتشافي مطرح شود بطوريكه اسباب ايجاد و تقويت روحيه اكتشاف كردن را در گذار باشد. محتواي كتاب درسي باي

فراگيران فراهم آورد تا خود به دنبال پاسخ سواالتشان باشند. به بيان ديگر، براي آن كه  فراگيران به تفكر بپردازند بايد سواالتي 
را براحتي در كتاب درسي پيدا كنند و مجبور باشند كه ايده هاي  در كتاب  درسي مطرح شود  كه فراگيران  نتوانند جواب آنها

  مختلف را بهم پيوند دهند تا به جواب برسند. چنين محتوايي محتواي فعال ناميده مي شود. 
  

در مقابل، محتوايي كه فقط به ارايه دانش و اطالعات و معرفي مفاهيم و حقايق علمي پرداخته، و سپس نتايج را بيان سازد 
درصد محتواي كتاب  درسي به ارايه حقايق، دانش تازه در جهت انباشت  70حتواي غير فعال ناميده مي شود. چنانچه بيش از م

  در ذهن فراگيران تاكيد ورزد، محتوايي غير فعال است. 
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سي، ويليام رومي بر بررسي جمله هاي متن و پرسش هاي كتاب تاكيد دارد  و آنها را به دو نوع به منظور تحليل محتواي كتاب در
ـــرفي ندارند. همچنين  ـــت كه در آن فراگيران دخل و تص نظري و دركي تفكيك مي نمايد. منظور او از جمالت لفظي جمالتي اس
منظور وي از جمالت دركي، جمالتي اســت كه با آن فراگير ذهن خود را درگير مي كند و به دانشــي تازه دســت مي يابد. ضــريب 

  زان فعال بودن محتوا است. درگيري نشان دهنده مي
ضريب درگيري آن بين  ضريب درگيري كمتر از  5/1تا  4/0از نظر ويليام رومي كتاب درسي  داراي محتواي فعال است اگر  باشد. 

سوق مي  4/0 سوي حفظ كردن مطالب  ست كه كتاب فقط به ارايه اطالعات علمي پرداخته و فقط فراگير را به  شان دهنده اين ا ن
نشــان مي دهد كه كتاب بيش از حد به فعاليتهاي تجزيه و تحليل مي پردازد بدون اين  5/1. همچنين ضــريب باالتر از [13]دهد 

  . [15]كه به دانش پيشنياز و اطالعات زير بنايي توجهي داشته باشد 
  

 يضرور يامر يزيكيف يها يدهتسلط بر پد يبرا يابزا ينو همچن يو تفكر منطق ينشب يتبه منظور تقو ياضيآموزش ر ي،از طرف
ست. مهمتر س يمحتوا يلسوال در تحل ينا ضير يكتاب در ش ينا يا ست كه چه دان ضياتر يستدر يبرا يا ست؟  يازمورد ن يا ا

ضياتر س يياز نقطه نظر محتوا يا سا سمفاهيم و فرايند ها   يبه دو بخش ا ضيمعلمان ر ليمانجمن شود. بنا بر نظر  يم يمتق  يا
سبات عدد شامل يممفاه يكاآمر سه، اندازه گ ي،محا ست. فرا يري،جبر، هند ساله، اثبات و  يزها ن يندآمار و احتمال ا شامل حل م

  انواع تفكر و فراشناخت است. ي،فناور ازي،مدل س يي،و اتصاالت و بازنما يوندهاپ ياضي،استدالل، گفتمان ر
  
  
  پيشينه پژوهش-2

سيار محدودي در زمينه تحليل محتواي كت ضي از تحقيقات ب ست. در اينجا به بع صورت پذيرفته ا ضي  سي ريا ابهاي در
درصد محتواي كتاب رياضي ششم ابتدايي با  75آنها اشاره اي مختصر مي كنيم. در  تحقيقي نشان داده شده است كه 

. در تحقيقي [1] در صد حجم كتاب نيز با زمان تدريس مناسب نيست  70درك و فهم دانش آموزان متناسب نيست و
شده است كه هيچ كدام از د . همچنين در [5] كتاب رياضي ابتدايي با اصول خالقيت منطبق نيست  5يگر نشان داده 

، بدون آنكه اطالعات كافي  را در اختيار  1395تحقيقي اين نتيجه بدســت آمده اســت كه كتاب رياضــي شــشــم چاپ 
  .[8] فراگير قرار دهد او را به تجزيه و تحليل فرا مي خواند 

  
ستفاده از روش ويليام رومي انجام   ضي با ا سي ريا سيار كمي در زمينه تحليل محتواي كتابهاي در همچنين تحقيقات ب

ست. كرمي و همكاران ( ساس روش ويليام رومي 1393شده ا سطه بر ا ضي پايه اول متو ) به تحليل محتواي كتاب ريا
شيو شان مي دهد كه اين كتب به  شان ن شير و همكارش پرداختند. يافته هاي اي ست. همچنين ب شده ا شته  ه فعالي نو

)  تحليل محتواي كتاب رياضي پايه هفتم را بر اساس روش ويليام رومي انجام دادند. يافته هاي ايشان نشان مي 1394(
)  به تحليل 1395دهد  كه كتاب مربوطه تقريبا در ســطح مطلوبي نوشــته شــده اســت. در پژوهشــي ديگر محتشــم (

رياضي عمومي سال چهارم تجربي با استفاده از همين روش پرداخته است. البته يافته هاي وي نشان مي محتواي كتاب 
ست. بنا بر مطالعات ما  شده ا شيوه فعالي نوشته ن تحقيقي در زمينه تحليل محتواي كتاب  تاكنوندهد كه اين كتاب به 

  پايه يازدهم صورت نپذيرفته است. 2هندسه 
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  روش پژوهش-3
پايه يازدهم با استفاده از  2ژوهش به صورت توصيفي است كه به منظور تحليل محتواي كتاب درسي هندسه اين پ

مي باشد و در اين نمونه  96پايه يازدهم چاپ  2روش ويليام رومي انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش، كتاب هندسه 
  آماري فقط مولفه هاي متن مورد تحليل قرار گرفته است.

  
   يروم يليام محتوا به روش و يللتح -3-1
 ين. در ا[2] مي كنيم استفاده يروم يليامو يمحتوا ليلاز روش تح پايه يازدهم 2هندسه  كتاب يمحتوا يلتحل يبرا

از صفحات را  يتعداد يبه صورت تصادف يفصل را انتخاب كرده و در مرحله بعد يك يروش ابتدا به صورت تصادف
بر  يت. در نهاخواهيم كرد را مشخص گيريدر يب. بعد از آن ضريل مي نماييما تحل. سپس متن رمي كنيم انتخاب

 يلتحل يتكرده و در نها يهرا ته ييبعد از آن جدول نها و .ازيمپرد يلحلتبه  يفعال و خنث يرفعال و غ ياساس مقوله ها
  :[9] است يربه شرح ز يروم يلياممحتوا به روش و يلتحل خواهيم داد. مراحل محتوا را انجام

  
  يصفحه از كتاب به  صورت تصادف يستالف) انتخاب ب 

  جمله از هر صفحه 15ب) انتخاب 
  ي بر اساس مقوله هاي غير فعال، فعال و خنثيجمالت انتخاب ي) طبقه بندج
  يريدرگ يبجداول مربوطه بر اساس فرمول ضر يل) تكمد
  

  فعال غير ي بر اساس مقوله ها يجمالت انتخاب يطبقه بند  3-1-1
)(a  يقتحق يانب  
)b  (يو اصول كل يجنتا يانب  
)(c  يفتعار  
)(d  مولف داده شده است. يلهكه در متن مطرح شده و جواب آنها بالفاصله به وس يسواالت  
  

  فعال يبر اساس مقوله ها يجمالت انتخاب يطبقه بند  3-1-2
)(e  يدنما يلو تحل يهرا تجز يشده امفروضات داده  يدپاسخ به آنها با يبرا يركه فراگ يسواالت.  
)f(  يربدست آمده توسط فراگ يجنتا يانب  
)(g  يرانجام شده توسط فراگ يشاتحاصل از آزما يجنتا يلتحل  
)(h  يستجواب آنها در متن ن يشود ول يمطرح م يرجلب توجه فراگ يكه برا يسواالت.  
  

  يخنث يبر اساس مقوله ها يجمالت انتخاب يطبقه بند 3 -3-1
)i(  يردگ يم يمقوله جا يندر ا يردفوق قرار نگ ياز مقوله ها يچيككه در ه  يجمالت.  
)j   (يمعان يانسواالت مربوط به ب  
  

  محاسبه ضريب درگيري 3-1-4
  شود: يم يفتعر يربا متن به صورت ز يرفراگ  يريدرگ يبضر فرمول
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  فعال يرغ يبر مجموع مقوله ها يمتقس فعال يبا متن برابر است با مجموع مقوله ها يرفراگ يريدرگ ضريب
  
  سوال هاي پژوهش-4
  چقدر است؟ g ,f ,e ,d ,c ,b, a  h ,فراواني و درصد فراواني متن درس در هر يك از مقوله هاي-1

  ضريب درگيري با توجه به محتويات متن چقدر است؟ -2
  
  يافته هاي پژوهش-5

  داريم: 3و  1،2اول جهت پاسخ به سواالت پژوهش، مطابق اطالعات حاصل از جد
  
  

  فراواني متن در مقوله هاي غير فعال : 1جدول 
  تعداد مقوله
a21  
b 26  
c 13  
d 26  

  
  
  
  

  فراواني متن در مقوله هاي فعال: 2جدول 
  تعداد مقوله
e70  
f 52  
g 11  
h 10  

  
  فعالفراواني متن در مقوله هاي غير فعال و: 3جدول 

  تعداد مقوله
  86 غير فعال

  143 عالف
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  مي باشد. 7/1در اين صورت ضريب درگيري متن برابر 

  
  يرينتيجه گ -6

از طريق آشنايي با مفاهيم برنامه ريزي درسي و تحليل محتوا مي توان كتابهاي درسي رابه شكل علمي مورد تحليل 
 2حتواي كتاب هندسه قرار داد و موجبات بهبود كتابهاي درسي را فراهم ساخت. هدف از انجام اين پژوهش تحليل م

محاسبه گرديد كه مقداري بيش از حد استاندارد مي   7/1ضريب درگيري متن 1پايه يازدهم بود. با توجه به جدول 
باشد. بنابراين مي توان دريافت كه مطالب و مفاهيم فعال زيادي در متن ارايه شده است. اين امر سبب مي شود 

يران ايجاد نشود. لذا الزم است از حجم اين نوع مطالب كاسته شود. در پايان الزم به ذكر گيري عميق و معنا داري در ذهن فراگياد
است كه در اين پژوهش فعاليت هايي تحت عنوان تصاوير يا پرسشها مورد تحليل محتوا با استفاده از روش ويليام رومي قرار 

  مي باشد.  نگرفته است، اين امر يكي از محدويت هاي پژوهش انجام شده  توسط ما
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  يشناس يستجذاب علوم به كمك ز يستدر

  
 يونا نوول

 

  gmail.com613novelomid@دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي،  1

  

  چكيده
و  ياساختن اش يبرا يعتكه به دنبال الهام گرفتن از طب باشد يم يرشته ا يانم ياز رشته ها يكي يونيكب

تواند  ياست و م يستادها يشناس يستز يهكند بر پا يبرداشت م يعتكه از طب ييباشد. از آنجا يم يدموارد جد
باشد و به  يم يدو تول يكه دنبال طراح يياز آنجا ينگردد .همچن يسدرس در هنگام تدر ينباعث ملموس تر شدن ا

از علم  ينتوجه دارد بنابرا يزن يگرد يپردازد به رشته ها يوشكل و ساختار م يمياييو ش يزيكيف يها يدهكشف پد
  كردن كالس درس استفاده كرد. يجذاب و كاربرد يتوان برا يم يسمناسب تدر يدر جا يونيكب

 يمپرداز يذكر مثال م در آن با يرو سپس به چند حوزه درگ يمپرداز يم يونيكب يمقاله، ابتدا به معرف ينا در
در كالس درس  يونيكبهتر ب يستدر يبرا ييها يهتوص يزو ن يمكن يتوجه م يونيكيموضوع ب يداكردنو در ادامه به پ

دروس به  يوندپ يس،تر شدن تدر يكاربرد يران،زه در فراگيانگ يشتوان به افزا يم يوهش ينا يج.از نتايمده يارائه م
  اشاره كرد. يشناس يستدرس ز يابعاد علم يشترو شناخت بدامنه تفكر  يشو افزا يكديگر

  كلمات كليدي
 يكاربرد يستدر ي،طراح يعت،الهام از طب يونيك،ب
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  مقدمه - 1
ساده تر اين علوم به  شند. براي مطالعه  شف طبيعت و توجيه رفتارهاي حاكم بر آن مي با شاهده و ك علو تجربي به دنبال م

شته هاي مختلفي مانند ف شده اند. ولي نمي توان پديده هاي ر سيم بندي  سي تق شنا ست  سي و زي شنا شيمي و زمين  يزيك و 
به عنوان  تا هر پديده به طور خالص نمونه اي از يكي از اين علوم باشــد. طبيعي را  مجبور به  تبعيت از اين تفكيك رشــته ها كرد

سي كرد بلكه در شنا ست  شد درخت را محدود به زي شيد بهره مي گيرد و مثال نمي توان ر خت  از منابع زميني  و هوا و نور خور
ـــت درخت مجبور به مكش و انتقال مواد غذايي از  ـــت مجبور به تنظيم  اثرات دماي محيطي بر خود اس مجبور به تعامل با آنهاس

  و ...  زدمواد شيميايي مي سا .فتوسنتز مي كند و از انرژي نور استفاده مي كند  سبز گياه.محيط به درون است 
از طرف ديگر با توجه به رســالت علوم تجربي آموزشــهاي آن بايد به گونه اي باشــد تا فراگير در پايان بتواند طبيعت را بهتر 
صول مكانيك را مطالعه مي كند در  شته طبيعت را مطالعه مي كرده به عنوان مثال آنجايي كه ا صل دا درك كند زيرا از اول  در ا

صول حاكم بر حر صل ا سام و مواد موجود در طبيعت را مطالعه مي كند .اگر معلم به هنگام تدريس اين مباحث حرفي از ا كت اج
طبيعت نزند يك حلقه مفقوده در آموزش و كاربرد مطالب درســي ايجاد خواهد شــد كه نتيجه آن ضــعف فراگير در به كاربســتن 

ست.اين موارد ما را وا مي دارد تا در هنگا شده ا م آموزش هر كدام از علوم مذكور به ارتباطات آن علم با طبيعت به مطالب آموخته 
  عنوان محيطي كه از آنها گرفته شده بيشتر توجه كنيم.

ــت  و توانمندي هاي مختلفي در علوم در آن به كار رفته .عالوه بر اين  ــته اي اس ــوال چند رش ــاره كرديم كه طبيعت اص اش
ــاره كنيم كه موج ودات زنده تعامالت خود با محيط را به صــورت بهينه انجام مي دهند  و طراحي آنها قابليت هاي مختلف بايد اش

شته تا براي رفع نيازمندي هاي خود چه  سان را برآن دا صورت گرفته .اين قابليت ها  ان بهتر از هر طراحي توسط مهندسان خبره 
ستفاده كند(مثال ميوه گياهان را به عنوان غذا ستقيم از طبيعت ا سي خود از طراحي  به طور م بخورد) و چه در طراحي هاي مهند

  است.هاي موجود در طبيعت الهام بگيرد. كه اين دومي همان بيونيك 
كلمه " .بيونيك نخستين بار توسط سرگرد جك استيل ، به كار برده شدابداع شد و واژه  1950بيوميمتيك (تقليد از طبيعت) در دهه واژه 

س يمتن به معن ين(در ايكسكنو ت يولوژيادغام باز  يونيكب شكيمهند صل شده يل) ت ست يعتآن آموختن از طب يا يهپا ا  ايده ا
و اين فراتر  ]1[ و وسائل است. يمهندس يستمهايو انتقال آنها به س يعتطب يدر كنار ساختها يستمهااصول و س يدنفهم يونيكب

نســانها بوده ولي تمركز خاص به عنوان رشــته علمي و با روش از تقليد از طبيعت اســت. بيونيك از گذشــته هاي دور مورد كاربرد ا
  تحقيق خاص خود جديد است.

با توجه به موارد باال و جنبه كاربردي و جذابيتهاي اين رشـــته اســـتفاده از بيونيك در تدريس رشـــته هاي مختلف  يكي از 
صرفا علوم تجربي يا پايه نمي شود بلكه روشهاي موثر در باالبردن عملكرد آموزش و كارآيي آن مي باشد. و اين محدود  به آموزش 

  در علوم و فناوري هاي مختلفي مي تواند به كاربرده شود.
آموزش يك مبحث درسي مشخص به وسيله زيست شناسي مي تواند به اين صورت باشد كه در كنار تدريس مبحث اصلي از 

ـــود تا به تف ـــتفاده ش هيم مطلب كمك كند و تدريس را جذاب تر كند و به دانش مثالهاي موجود در طبيعت به عنوان قياس اس
آموزان يا دانشــجويان كمك كند تا مطالب درســي را بعدا بهتر بتوانند به صــورت كاربردي در طبيعت به كار بگيرند. اين ســطح از 

سنده نمي ك ستي ب ستفاده از مثالهاي زي صرف ا ستفاده از بيونيك در تدريس به  ست ولي ا شمند ا ند بلكه باعث پروش آموزش ارز
ايده يابي و اســتخراج الگو ها از طبيعت و كاوشــگري نيز مي شــود و انتقال الگوها از يك حوزه به حوزه ديگر و به كار بســتن آنها 
دانش آموزان را به اين باور نزديكتر مي كند كه مطالب آموخته شــده مفيد و كاربردي هســتند و مي توان محتواي آموزشــي را به 

  ي كار گرفت. اين گونه قدرت ايده يابي و حل مسئله و ساختن و طراحي فراگيران رشد مي كند. صورت عمل
شويم و به  بنابراين ما در اين مقاله بر روي آموزش علوم از طريق بيونيك تاكيد مي كنيم. ابتدا با اين موضوع بيشتر آشنامي 

و بيونيك را در كتب دبيرستان دوره اول و دوم بررسي مي كنيم ذكر نمونه هايي مي پردازيم و وضعيت استفاده از زيست شناسي 
  و پيشنهاداتي براي تدريس به اين شيوه ارائه مي دهيم.
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  بيونيك و علوم - 2

  فيزيك -1-2
شكل( ست.  شهود ا سي و دوربين تلفنهاي همراه كامال م شباهت ميان چشم و دوربين عكا ) بيان كننده 1نور: در مبحث نور 

شباهت است. تا اينجا شكل  اين  صوير و بررسي  شناسي كمك مي كند ولي بررسي حركت نور و تشكيل ت بيشتر آموزش زيست 
عدسي چشم  و حركاتي كه چشم انجام مي دهد تا بر روي يك تصوير متمركز شود(تغيير ابعاد عدسي چشم) همگي به فهم بهتر 

  قوانين نور كمك مي كنند.

 
  ]2[ 1شكل                                                                             

انتقال گرما: در كتاب درسي در مورد گرما بخشهايي اختصاص داده شده و در كتاب دهم براي انتقال گرما هم رابطه اي براي 
نشــان دهد و  آن بيان شــده. در اينجا جالب خواهد بود اگر معلم الگوهاي برخالي( فركتالي ) را كه در طبيعت مشــاهده مي شــوند

شوند. كه از همين  بيان دارد كه  اين الگوها در برگ درخت براي انتقال گرما باعث توزيع يكنواخت گرما در نواحي مختلف آن مي 
ست شده ا ستفاده  شيدي براي انتقال گرماي بهتر ا صفحه هاي خور يادآوري مي كنيم كه فركتال از كنار   ]3[ظرافت در طراحي 

رسم هندسي چند الگوي فركتالي را  2با يك الگوي مشخص وبا تكرار بينهايت بار تشكيل مي شود. شكل  هم قرار دادن يك شكل
  چند نمونه موجود در طبيعت را 3نشان مي دهد و شكل 

  
  ]4[2شكل                                                                        
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 ]6[سمت چپ ]5[همگي تصاوير فركتال در طبيعت سمت راست 3شكل                                                               

 

 
  ]3[نمونه عملي استفاده از فركتال در صنعت در صفحه هاي خورشيدي 5شكل                                           

  رياضي و هنر -2-2
  

  دنباله فيبوناچي:
ــورت دنبا ــروع جمله اول و دوم كه هر جمله از مجموع دو جمله قبلي خود دنباله فيبوناچي به ص له اي از اعداد طبيعي با ش

  بدست مي آيد چند جمله اول آن به صورت مقابل است:
1(  

0  1  1  2  3  5  8  13  21  34  55  89 
ي مي باشــد كه تقريبا برابر حد جمله اين دنباله به جمله قبلي زماني كه شــماره جمله به بينهايت ميل كند برابر عدد طالي

1 اين دنباله و نسبت طاليي كه صرفا به صورت يك دنباله رياضي با يك رابطه رياضي تدريس مي شود در طبيعت  مي باشد 6180
ــد  ــبت طول به عرض آن براير عدد طاليي باش ــتطيلي كه نس ــود مس ــري زيبا مي ش نيز به كار رفته و باعث توليد جلوه هاي بص
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ــود .مســتطيلهايي كه با طول و عرض دو جمله متوالي اين دنباله به توالي جمالت اين دنباله را در مســتطيل طاليي  ناميده مي ش
) حتي نمونه هاي آن در آناتومي بدن ما نيز يافت مي شــوند كه به عنوان 7كنار هم مي ســازند در طبيعت يافت مي شــوند(شــكل

  نشان داده شده است.  6مثال نمود آن در دست در شكل

  
  ]7[6شكل                                                                               

ابعاد مستطيل طاليي تصوير را زيباتر مي سازد به همين دليل عكاس ها نيز از اين نسبت در قاب بندي تصاوير خود استفاده 
در آنها نســـبت طاليي به كار رفته بيان مي كند يعني: فواصـــل  چند مثال با تصـــاوير موجود در طبيعت را كه 25مي كنند. منبع

شاخه هاي درخت، كهكشانهاي مارپيچي، طوفان، انگشتان، ملكولهاي دي ان اي و حتي زيبايي صورت به دليل چيدمان اجزاي آن 
  ) 7با اين نسبت در كنار همديگر است.(شكل

  
  

  
  ]8[7شكل                                                                                       

تقارن: در طبيعت نمونه هاي متقارن زيادي به كار رفته از جمله مي توان به عادي ترين آنها در زندگي روزمره يعني ميوه ها 
اندامهاي بدن در نحوه كار اشاره كرد. الزم به توضيح نيست كه تقارنهاي زياد در طبيعت كاركردهاي فراواني دارند و بررسي تقارن 

  كردن آنها، حفظ تعادل و توزيع وظايفشان نيز يك زمينه قابل طرح در علوم مي باشد.
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  3-3-6نظام يدرس يدر كتابها يونيكب - 3
در كتابهاي علوم دبيرســتان دوره اول تقريبا موردي ذكر نشــده در حالي كه در قســمتهايي از آموزش مثالهايي از موجودات 

ـــل مواد پيرامون ما به مواد زنده بيان ك ـــترش نداده به عنوان مثال كتاب هفتم در فص رده ولي آن را تا مورد بيونيكي خود گس
سور زاواتيري و تيم او در  شاره كند به عنوان نمونه كارهاي پروف شمند در طبيعت ا ست به مواد هو شاره كرده و مي توان شمند ا هو

  ]9[دانشگاه پوردو
مشابه در مناطق  جانوران و ياهانشكل گبه  "ي بيان داشته كهمصرف انرژ يساز ينهگرما و بهصل در ف علوم هفتم اين كتاب

خرس قطبي در  سفيدو در ادامه در تصويري مرتبط پوشش   ]10["تفاوت دارد يريسردس ياهان مناطقبا جانوران و گ يريگرمس
سي دارد كه با توجه طبيعت  را مثال زده صرفنظر از اين كه جاي برر سفيد بودن ( شش در ابعاد ريز تر آيا  شكي بودن اين پو به م

ــت يا نه) ــبي اس ــته  اين جاندار مثال مناس ــكون"و نوش ــش، رنگ لباس و روش گرم كردن منزل مس  يبند يقو عا يدر مورد پوش
   بيونيك است. "كه عمال " يدكن يرتحقيقگرمس يو نواح يرسردس يساختما نها در نواح

وجد دارد كه به روشــهاي طراحي معماري ســاختمان براي هدر نرفتن  و كاربرد يفناوري به نام در انتهاي همان فصــل تيتر
ــهاي انتقال گرما را با اين مثالها بهتر آموزش مي دهد منتها  ــك خال مي پردازد كه روش انرژي گرمايي و  مثال ديگري يعني فالس

  استفاده نمايد. جاي آن بود تا از مثالهاي موجود در طبيعت و بال و پر پرندگان
همين كتاب در فصل منابع انرژي به انرژي خورشيدي پرداخته و حتي چند تصوير از صفحه هاي خورشيدي آورده در حالي  

  كه مي توانست به الهام از برگهاي درختان در تهيه انرژي خورشيدي كه هم اكنون موضوع كار محققان بيونيك است اشاره نمايد.
ــل انرژ ــاني را آموزش بدهد از تير و كمان همين كتاب در فص ــس ــيل كش ــته انرژي پتانس ي و تبديلهاي آن زماني كه خواس

ست به رباتهاي جهنده ملهم از  ساني و فنري زردپي پرداخته در خالي كه مي توان ش صيت ك ستفاده كرده و در آيا مي دانيد به خا ا
  ودند.حيوانات جهنده اشاره كند كه واقعا نمونه هاي ساخته شده آنها موج

شناسي خود در فصل تبادل با محيط در مورد دم و بازدم از نشان دادن وسيله اي مكانيكي كه  اين كتاب در مباحث زيست 
  فضاي شش و داخل بدن را مدلسازي كرده كمك مي گيرد ولي ايده الگوبردازي از اين اندام را گسترش نمي دهد

ست شكست نور به نزديك در كتاب علوم هشتم هم مورد خاصي كه از بيونيك ا شده باشد مشاهده نشد منتها در فصل  فاده 
  در حالي كه از همين مورد براي بيونيكي كردن آموزش مي شد استفاده كرد.]11[بيني و دوربيني چشم  و عينك آن اشاره شده 

صل ست. در ف ضع به همين منوال ا ستفاده از م 10در كتاب علوم نهم هم و ضا جهت يابي با ا ستاره ها و نگاهي به ف وقعيت 
آموزش داده شــده كه يكي از نونه هاي اســتفاده از طبيعت در زندگي مي باشــد منتها مي شــد اين را  در ابتدا ]12[صــورت فلكي 

سيله هم  ستفاده مي كنند و به اين و سيتم جهت يابي ا سياري از جانداران و پرندگان در مهاجرتهاي خود از يك  مطرح كرد كه ب
  ع عالقمند كرد و هم به بار علمي كتاب افزود.مخاطب را به موضو

شباهت دارد  شده است ولي يا جنبه مثال و  ستفاده  در كتاب فيزيك دهم و يازدهم از مثالهاي پزشكي و مهندسي پزشكي ا
شخصا سبه در محيط پزشكي  م ستخوان به كم  "يا يك محا شباهت پوكي ا در كتاب دهم به تخمين هايي در حجم خون و قلب ،

  چگالي پرداخته شده ولي به كاربردهاي بيونيكي و استفاده از آن نمونه ها در تفهيم مطالب درسي توجهي نشده بودن
به توخالي بودن موهاي خرس قطبي و نقش آن در گرم نگه داشــتن بدن خرس اشــاره شــده به تصــوير در فصــل گرما و دما 

و ]13[ "ايي در پديده هاي زيستي نيز كاربردهاي فراواني داردتابش گرم "دمانگاشت از بدن هم توجه كمي شده و مشخصا نوشته
  .به دو نمونه در طبيعت اشاره شده ولي باز اين فرصت نيز از دست رفته كه به فناوريهاي مبتني بر آنها بپردازد

ـــبات خازن و  ـــيته به مثال جريانهاي الكتريكي درنورون ها، محاس انرژي در در كتاب فيزيك يازدهم نيز در بحث الكتريس
شايد  شده .  شاره  سي فراجمجمه بدون هيچگونه رابطه اي ا ستگاه دفيبريالتور پرداخته. در الكترومغناطيس به تحريك مغناطي د

در زمان هاي دور، گاهي از "كتاب مي نويسدبتوان بيشترين استفاده بيونيكي در اين كتاب را مربوط به ماهي الكتريكي دانست كه 
  ]14[ "اي مقاصد درماني استفاده مي شد كه اين نخستين نوع شوك درماني بود.ماهي هاي الكتريكي بر

شده ولي به بيونيك  شاره هايي  شخيصي و درماني ا شكي ت سي دهم و يازدهم هم گرچه به ابزارهاي پز شنا ست  در كتب زي
ستفاده بيونيكي در اين كتاب را مربوط  شايد بتوان بيشترين ا شده در اينجا نيز  شروع فصل گردش مواد در بدن توجه خاصي ن به 
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كه به خواننده توضيح ]15[كتاب دهم دانست كه با تصوير اتصاالت قلب مصنوعي و توضيحاتي به اختراع قلب مصنوعي اشاره كرده 
رتباط نداده كه اين قلب يه ناچار از روي قلب انسان الگو برداري شده  حتي اين كتاب در گفتار دوم و گفتار سوم فصل اول  كه به ا

  زيست شناسي با علوم ديگر پرداخته به الهام از طبيعت براي طراحي هاي مهندسي توجه خاصي نكرده. 

  چگونه منابع اطالعاتي بيونيك به دست آوريم؟ - 4
  در زير سايتها و مجالتي را كه به طور اختصاصي در اين حوزه فعاليت مي كنند را معرفي كرده ايم.

  وبسايت ها -1-4
online.org-http://www.isbe/   ـــي بيونيــك  International Society of Bionicجــامعــه بين المللي مهنــدس

Engineering (ISBE)  كشور بنياد نهاده شده. 15يك نهاد آموزشي تحقيقاتي در زمينه بيونيك است كه توسط  
www.bionicsurface.com  كه پروژه هاي تحقيقاتي روي سطوح  موسسه اي آلماني به نام تكنولوژي هاي سطح بيونيكي

  .بيونيكي انجام مي دهد
https://biomimicry.net   كه مطالب آموزشي و اخبار مرتبط دارد. 3,8موسسه بيوميمكري  

international.com-http://www.biokon/  ) سي بيوكن سايت انگلي ست biokonوب ) يك نهاد آلماني در زمينه بيونيك ا
ستمهاي پيچيد سي ست الهام،  ه كه گروههاي كاري در زمينه هاي مختلف بيونيك يعني موارد زير دارد: طراحي و معماري، مواد زي

سيستمهاي  سطوح عملكردي و بيوميمتيك بيوشيميايي و ملكولي و رباتيك و  شاره ها و  سيستمهاي انرژي و ديناميك  زيستي و 
حركتي و هوش مصنوعي و سنسورها و پردازش سيگنال و ساختارهاي سبك وزن و تشكيالت و نظام بندي و مديريت و آموزش و 

  تربيت
https://aizenberglab.seas.harvard.edu/  ست الهام كار مي شد كه بر روي مواد زي شگاهي هاروارد مي با شگاه دان آزماي

  كند
http://gtbionics.ece.gatech.edu/index.shtml  شكده م شگاه دان شگاه) فن آزماي سه(دان س سي برق و كامپيوتر مو هند

  آوري جورجيا در آمريكا
https://nlbb.engineering.osu.edu/   شد كه حدود شگاه ايالتي اها.يو مي با شگاه دان شگاه نانوپروب آزماي سال  27آزماي

  قدمت دارد.
https://inhabitat.com  سمت طراحي صا در ق صو سبز نوآوري و  )design(مخ سايت از جمله كمكهاي خود را ايده هاي 

  الهام براي ساختن فردايي روشنتر پاك تر دانسته

  مجالت علمي -2-4
mimetics://www.mdpi.com/journal/biohttp  

  نشر مي شود Mdpi فصلنامه رايگان متن باز كه توسط
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijbic  

  چاپ مي شود Inderscienceتوسط انتشارات 
engineering-bionic-of-http://www.sciencedirect.com/journal/journal  
  كه به وسيله ناشر بين الملل الزوير چاپ مي شود Jilinمجله دانشگاه 

allibrary.com/toc/jbibn/currents://www.icevirtuhttp  
3190-http://iopscience.iop.org/journal/1748  

https://www.hindawi.com/journals/abb/  
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  پيشنهاد روش تدريس  - 5
شي از فرآيندتدريس بيونيكي  همان طور ستفاده از اين مثالها بخ ست ولي ا ستي ا شد بيونيك فراتر از مثالهاي زي شاره  كه ا

سمتهاي  سپس به دنبال نمونه هاي ق شود ابتدا محتواي بدون بيونيك تدريس را آماده كرده و  شنهاد مي  ست. براي تدريس پي ا
سايتها و مجالت باال براي اين مطالعه مي توانند مفيد مختلف مطلب درسي در طبيعت و الهام گرفته از طبيع ستفاده از  ت باشيم. ا

باشند. حاال بايد تناظر هايي بين زيست شناسي و نمونه طبيعي و مطالب درسي اصلي و گسترش آن در صنعت ( طراحي شده ها) 
شرايط و روش تدريس معلم مي تو سته به  شود به عنوان مثال در تدريس به برقرار كرد. تقدم و تاخر بيان اين مطالب ب اند انتخاب 

صنعت در مورد  سئله محوري تدريس ،چگونگي انتقال از طبيعت به  سئله معلم مي تواند براي طراحي م شافي  و حل م شيوه اكت
سئله مطرح كند. همچنين  در روش شماره   5Eمربوطه را به عنوان م ساخته بيونيكي 1در مرحله  شان دادن يك  در مي توان با ن

  ابتداي جلسه دانش آموزان را در مورد موضوع درس به هيجان واداشت.

  موانع  -1-5
يكي از مشكالت آموزش درا يران ارائه هر درس مستقل از درس ديگر است در سالهاي اخير نگرش جهاني به ميان رشته اي 

ست كه اين نگرش به معلمان محترم نيز منقل گرد ست  الزم ا سرعت افزايش يافته ا مشكل ديگر جدي بودن اين روش و  د.ها به 
  نا آشنايي با آن است كه اين نيز ضرورت آموزش به معلمان و طراحان آموزشي را يادآوري مي كند.

  نتيجه - 6
شاره كرديم و حتي در مواردي يك لزوم براي اين  شناسي براي تدريس دروس ديگر ا در اين مقاله به توانمندي هاي زيست 

شاراتي كار وجود دارد تا آموزش ب ساس بيونيك  ا شهاي تدريس بر ا سپس به بيونيك و به ارز شد  ا فهم طبيعت و كاربرد همراه با
كرديم كه مي تواند باعث افزايش انگيزه فراگيران و  معنادار و هدفمند كردن مطالعه آنها بشود و با رشد خالقيت وايده يابي همراه 

  مي باشد.
شده با بررسي بيونيك در  چند كتاب درسي مرت بطنشان داديم كه توجه خاصي به اين روش در تاليف كتب درسي كشور ن

شايد كمترين كار  شود.  سي و چه در آموزش معلمان گنجانده  شي چه در كتب در ست كه جا  دارد در طراحي محتواهاي آموز ا
  استفاده از مثالهاي آن البه الي تدريس باشد.
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بر بهبود عملكرد  يابيسنجش و ارزش يآموزش روش ها يرتاث
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  چكيده
آموزش و پرورش اســت. پژوهش حاضــر با هدف  يســتمركن ســ ينمهم تر يده ياد -يادگيري يندبهبود فرا

س ش يبرر ستعدادها يهعلوم پا يراند دبسنجش بر عملكر يآموزش روش ها ياثربخ ستان  يمدارس ا شان ا درخ
است  يشيوع شبه آزمانپژوهش حاضر، از  ساعته  انجام شد.  روش 18دوره  يكدر  95-96 يليالبرز در سال تحص

ــنجش قرارگرفتند. اول يدرط يرانكه درآن دب ــنجش با اجرا ينانجام پژوهش، دو بار مورد س آزمون و  يشپ يس
س يندوم سنج يلهسنجش به و سنجش، فرم نظر شد. ابزار  سوال يپس آزمون انجام  شده  يطراح يامتحان ها		و 

 توسط شركت كنندگان بود. 

ست -يت يبا روش آمار ها يافته ست آمده  يداده ها يانگينم قرار گرفتند. يلمورد تحل يودنتا  يز اجراابه د
ــتفاده از آزمون ت يشپ ــت يآزمون و پس آزمون  با اس  يقرار گرفت. تعداد خطاها يلو تحل يهتجز ، مورد يودنتاس

صورت معنادار سوال در معلمان  يطراح ه كپژوهش نشان داد  يها يافتهبود.  يافتهدوره كاهش  يپس از اجرا يبه 
شوار يسوال، بهبود معنادار يحصح يدر طراح دبيرانعملكرد  شت و درجه د سمت  ها		سوال يدا پس آزمون به 
ــ توجه به يافته هاي اين پژوهش،مي توان نتيجه گرفت كهبا كرد.  يداپ يشنرمال گرا  يروش ها" يدوره آموزش

  .يردمورد استفاده قرار گ يرانارتقاء عملكرد دب يروش مناسب برا يكتواند به عنوان  يم "يابيارزش

  كلمات كليدي
 يهعلوم پا يراندب سنجش، ارزشيابي،،  يآموزشدوره  يابي،ارزش

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
*  زهرا پرويزی *



 
 

 

  مقدمه - 1
شمار م يندفرا يرناپذ ييبخش جدا يابيشارز ياسنجش  و به طور  يعلم ينرود و چنانچه بر اساس اصول و مواز يآموزش به 
 يلتحل ي،جمع آور ينظام دار برا ينديفرآ يابي،]. ارزش5ركن آموزش به شمار  آورد[ ينتوان آن را مهم تر يم يرد،مستمر انجام گ

 ينديفرا يليتحص يشرفتپ يابيارزش يگرباشد. از طرف د يق اهداف مورد نظر متحق يزانم هكنند ياناطالعات است كه ب يرو تفس
 يزانمعلم و م يسروش تدر يفيتكه ك يبه اهداف آموزش يدندر رس يرانفراگ يشرفتپ يزانم يصو تشخ يينتع ياست منظم برا

 ياهداف درســ يابيارزشــ يبرا ياســاســ ينديفرآ يح،صــح يري].  اندازه گ4دهد[ يقرار م يابيمورد ارز ينهزم ينرا در ا يمهارت و
  شود. يمنجر م يابياعتبار ارزش يشآزمون است. دقت در ساخت آزمون به افزا يطراح يابيارز يبرا يلهوس يناست، كه مهمتر

 هاي  يادگيريكوچك و  يگام ها يريداشــت كه بر اندازه گ يدتاك ييبر رفتارگرا يســتمقرن ب يلدر اوا يادگيريســنجش     
ستوار بود، از دو دهه پا يهساده و پا ستمقرن ب يانيا شناخت گرا يكردهايبه بعد رو ي ساختار گرا ييتازه  شدند و با  ييو  وارد عمل 
شتند كه تفكر و اندياب ييرفتارگرا يكردانتقاد از رو شته و  يادگيريدر  يمهم يگاهجا يشيدنن دا  ينتر ييدر ابتدا يواقع يادگيريدا

در سنجش  يادگيريبه  يدجد يدر ساختن دانش از راه تفكر و استدالل است. نگرش ها ادگيرندهيمستلزم كوشش فعال  يزسطح ن
درك و فهم، اســتدالل ، تفكر و كاربرد  يريقدرت اندازه گ هك يســنجشــ يبه جا گذاشــت و روش ها و ابزارها ييبه ســزا يرتاث يزن

شرا شد[ يزندگ يطآموخته ها در  شينا بر خالف نگرش پ]. لذ2روز مره را دارد وارد آموزش  سنجش به ارز ي و  يانيپا يابيامروزه 
گردد،  بلكه  يخالصه نم دادن ينامهآنان تنها به نمره دادن و گواه يليتحص يشرفتپ يابيهاي دانش آموزان و ارز يادگيريسنجش 
آنان  تدريس راهبردهاي و ها  الگو ي،هاي آموزش يوهمعلمان در جهت بهبود ش يآموزش هاي  يتفعال يينآن تع يواساس يهدف اصل

ــت، آموزان  ودانش يرانفراگ يادگيريو رفع نواقص  ــ يراننگرش در معلمان و دب ييررو تغ اين از اس ــت اندكاران امور آموزش  يودس
سبت  ش بهن ست كه با توجه به نظر يضرور يامر يابي،سنجش و ارز ضع يادگيريدر حوزه  يدجد ياتا موجود  يتموجب بهبود و

شود كه عدم آشنايي كامل طراحان سوال با اصول آزمون سازي از علل اصلي آمار باالي  يمطالعه نشان داده م نيخواهد شد. در ا
شد. همچن سؤاالت امتحاني مي با ساختاري در  شكاالت  ش يبرگزار ينا سنج يدوره آموز ضا يراندب يدر نظر   يتشركت كننده ر

  گردد. يبخش عنوان م
ـــو يآموزش وپرورش را م    رفتار دانش آموزان با توجه به  يلوتعد ييركرد كه به منظور تغ يفتعر ينديرت فرآتوان به ص

وامكانات الزم به گونه اي  يطنقش معلم عبارت است: از فراهم ساختن شرا يندفرآ ينشده است و در ا يزيطرح ر ينهدف هاي مع
ـــود. براي ســـنجش و مشـــخص كرد يجادمطلوب در رفتار دانش آموزان ا ييراتكه تغ همچون  يهمواره از عامل ييراتتغ ينن اش

ستفاده م سرنوشت  يينبراي تع ياي براي غربال كردن دانش آموزان و عامل مهم يلهشود. در گذشته امتحان فقط وس يامتحان ا
شمار م يندهآ شرفترفت. اما امروزه بر اثر پ يآنان، به  نقش شدن مفهوم آموزش وپرورش  ودگرگونتكنولوژي  روز افزون علوم و ي

شف كننده و يافته ييرامتحان تغ ست و به عامل ك ساننده توانا ا سازي آنان براي  ييشنا ستعداد هاي دانش آموزان و آماده  ها وا
  ]. 1گشته است[ يلانسان تبد يايهاي سازنده جوامع پو يتشركت در فعال

  توان در نظر گرفت: يپژوهش م ينا يرا برا يلاهداف ذ    
  . يراندب يانيپا ها		سوال يبر طراح يابيسنجش و ارزش يها يوهش يوزشدوره آم يرتاث يبررس  •
  .يرانطرح شده توسط دب ها		سوال يدشوار يدرجه  يزانم يبررس  •
ستفاده از نتا يزانو م يرانشده دب يطراح ها		سوال ييو كارآ ياثر بخش يلتحل  • سائ يجا شف نار دانش  يها يآزمون و ك
  آموزان.
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به   برخوردار باشــد. دقت در ســاخت آزمون ياييو پا ييســهولت اجرا، روا ينيت،مانند ع ييها يژگيو از بايد هر آزمون       
 يبه ان درست شده است، اشاره م يدنتحقق بخش يكه آزمون برا ياعتبار به هدف يا ييشود. روا يمنجر م يابياعتبار ارزش يشافزا

ــ يكاعتماد  يا ياييكند. پا ــاره م به دقت آن يريگ اندازه يلهوس ــورت ياش اســت كه اگر آن را در  ياييپا يدارا يكند. آزمون در ص
آزمون با نوشــتن  يه].  ته3باشــند[ يكحاصــل به هم نزد يجاز افراد  داده شــود، نتا يبار به گروه واحد ينكوتاه چند يفاصــله زمان

ــوال ــواهد يدبلكه پس از آن با يابد؛ ينم يانپا ها		س ــوال فيتياز ك يناناطم يبرا يبه دنبال ش ــب س و  يه]. در تجز8بود[ ها		مناس
ســوال، شــكل،  يفيك يابي. در ارزيردگ يآن مورد توجه قرار م يو كم يفيدو جنبه ك يريشــده، اندازه گ يطراح ها		ســوال يلتحل

 يدرست و نادرست مورد توجه قرار م يها ينهگز ينشو چ يشناخت يها يطهدقت در ساختن متن، سطح سوال در ح يه،روش ته
 يف،از ضــع يافراد قو يآن در جداســاز يرهر ســوال و تاث يصاعتبار آزمون، قدرت تشــخ يزانمانند م يموارد ي. از لحاظ كميردگ

سوال و م يدرجه دشوار سوال و قدرت آن در جلب توجه آزمودن يها ينهمشابهت گز يزانهر   يقرار م يمورد بررس ينادرست هر 
  ]. 6سنجش صفت مورد نظر باشد[ يبرا يكاف ياييو پا ييروا يدارا يدبا يرياندازه گابزار سنجش و  نوان]. هر آزمون به ع7[يردگ

 يدشوار يبو پس از امتحان از نظر ضر يعلم يو محتوا ياز نظر ساختار ي،قبل از برگزار يدهر آزمون با ها		سوال ينبنابرا   
سواليرندقرار گ يابيمورد ارز ييزو قدرت تم  يرا. زيردقرار گ يابيدرس مذكور، مورد ارز يگروه آموزش تواند توسط يم يامتحان ها		. 

  به امتحان رشته خود را دارا هستند. يگروه شناخت كاف ينا

 روش ها - 2

ــ ينا  ــوال يفيتك يابيآموزش و ارز يمطالعه به منظور اثربخش ــط دب يطراح هاي		س ــده توس ــاغل در مدارس  يهعلوم پا يرانش ش
ستعدادها سال يا ستان البرز در  شبه آزما 95-96 يليتحص درخشان ا ضر، روش  ست. روش پژوهش حا شده ا شيانجام  بود كه  ي

آزمون و  يشپ يســـنجش با اجرا يندو بار مورد ســـنجش قرارگرفتند. اول ش،انجام پژوه يدرط يهعلوم پا  يرانگروه دب يكدرآن 
ـــ يندوم ـــامل كل يآمار يپس آزمون انجام شـــد. جامعه ي يلهســـنجش به وس ـــر، ش مدارس  يهعلوم پا يرانبد يهپژوهش حاض

 يشــركت نمودند. برا يپژوهش در دوره آموزشــ ينفر به عنوان نمونه آمار 30درخشــان اســتان البرز  بود كه تعداد  ياســتعدادها
در دو مرحله قبل و بعد از دوره  يراندب هاي		ســوال يمشــكالت طراح يبه بررســ يرانبر عملكرد دب يدوره آموزشــ يرســنجش تاث

ــ ــپرداخته  يآموزش ــ يروش ها يشــد. دوره آموزش ــنا يابيارزش ــ يادگيري يكردهايبا رو يراندب ييبا هدف آش  يننو يها يوهو ش
ضمن خدمت  يك يصورت گرفت كه ط السو يو طراح يابيسنجش، ارزش سوال 18دوره  شد. الزم به ذكر است   ها		ساعته اجرا 

ــ يطراح يرانترم دوم كه توســط دب يانيامتحان پا ها		ســوال ينترم اول و همچن فرم  ينقرار گرفتند. همچن يابيشــده، مورد ارزش
 يلتكم يليسال تحص يانيامتحان پا هاي		سوال يطراح زدوره را، بالفاصله پس از دوره و فرم كاربرد دوره مذكور را پس ا يابيارزش

سنجش، طبقه بند ينمودند. محتوا شامل: مفهوم  ش يهدف ها يدوره  شن يدجد يها يطبقه بند ي،آموز طرح  يهته ي،اختحوزه 
ــنجش  ــنجش  يادگيري،س ــنجش (عملكرد يني،ع يرو غ ينيع يبه كمك انواع آزمون ها يادگيريس و  يعاطف ي،رفتار ي،انواع س
  بود.  ها		سوال يو ...) و سنجش درجه دشوار يمشاهده ا

 ها يافته  - 3

ست آمده از اجرا هاي  داده شده تو ها		سوال يآزمون و پس آزمون  بر رو يشپ يبه د ستفاده از آزمون ت يران،سط دبطرح   -يبا ا
ها، از روش دار بودن تفاوت بين ميانگينمنظور بررسي معنا قرار گرفت. به يلو تحل يهها، مورد تجز يانگينم ينتفاوت ب  يودنتاست

  استفاده شد.  يودنتاست يت
بين جدول (براي فرضــيه يك دامنه م Tاز مقدار  %99ســطح اطمينان  ) در T= 87/3(محاســبه شــده  T)، مقدار 1طبق جدول (

) بيشــتر اســت. در نتيجه فرض صــفر رد و فرضــيه خالف تائيد مي شــود. بنابراين اختالف 457/2برابر  01/0براي ســطح خطاي 
هاي ســنجش و 		هاي مربوط به پس آزمون با پيش آزمون معني دار بوده و اين اختالف ناشــي از اجراي دوره آموزشــي شــيوه		داده
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داري پس از اجراي دوره   هاي طراحي سوال در معلمان به صورت معنا  توان اعالم كرد كه تعداد خطا		ت. در نتيجه ميارزشيابي اس
  .كاهش يافته است

 
  ) محاسبه تي استيودنت مشكالت طراحي سوال1جدول (

  
  
  
  
  
 
 

)، در دو مرحله ( قبل و بعد 2مطابق جدول ( يرانشده توسط دب يطراح ها		سوال يدشوار يدرجه  ي يسهحاسبه و مقام ي،بررس
 يافتهدشوار بود كه با توجه به  %27نرمال و  %19آسان،  %54يراندب هاي		سوال يدشوار ي) نشان داد كه درجه يآموزش ياز دوره 

شده  هاي		سوال يسوال، درجه دشوار يطراح يو روش ها ينبا مضام ييناو آش يپس از دوره آموزش يرانپژوهش، دب يها طرح 
ــوار يكرد. در پس آزمون درجه  ييردر پس آزمون تغ ــوال يدش ــان،  %34 ها		س ــوار بود  %17نرمال و  %49آس  يدرجه  يعنيدش

  كرد. يداپ يشبه سمت نرمال گرا ها		سوال يدشوار
 

  ها		) بررسی درجه دشواری سوال٢جدول (
 
 
 
 
 
 
 
 
  

درصد از افراد در دوره هاي   21درصد بود كه  17) نشان مي دهد كه ميزان آشنايي دبيران با اصول ارزشيابي 3يافته هاي جدول (
در صد آن را نرمال ارزيابي كرده  43ها خود را دشوار و 	درصد دبيران سوال 57د. آموزش سنجش و ارزشيابي قبال شركت كرده بودن

  بودند كه با يافته هاي پژوهش تفاوت قابل توجهي داشت.
  ) آشنايي با روش هاي سنجش3جدول شماره (

  
  
  
  
     
  
  
  

  سطح اطمينان  درجه آزادي مبين جدولT بدست آمدهT تعداد

30 87/3 457/2 29 99%  

 ها	ه دشواري سوالدرج 

  دشوار نرمال آسان نوع آزمون
  %27 %19 %54 پيش آزمون

  %17 %49 %34 پس آزمون

  برحسب درصد گزينه هاي نظر سنجي

ها و ارزشيابي تحصيلي(قبل از	ميزان آشنايي با طراحي سوال
  )آموزش

17  

  21 آموزش قبلي دوره سنجش و ارزشيابي تحصيلي

  نرمال 43-دشوار 57 ها خود	بيني درجه دشواري سوال	پيش
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هاي خود در آموزش 		ايشان از نتايج ارزشيابي %100كنندگان در دوره و در پس آزمون 		)  و بنابر اظهار نظر شركت4طبق جدول (
  برگزاري دوره را و مطالب ارائه شده منطبق با نيازهاي شغلي خود ميدانستند.افراد  94كردند، همچنين درصد 		استفاده مي

.  
  ) بررسي كيفيت دوره 4جدول شماره (

  
  برحسب درصد هاي نظر سنجي		گزينه
  91                   دوره بودن كاربردي ميزان

  95                شده ارائه مطالب بودن	روز به
  93 دوره برگزاري از رضايتمندي ميزان
  94 مخاطبان نيازهاي با شده ارائه مطالب ارتباط ميزان

  100 كاربرد نتايج دوره در آموزش
  

 يابي،ارزش يجشركت كنندگان از نتا  %100نشان داد كه  يرانتوسط دب يدوره آموزش يها يافتهكاربرد  يبررس )5(طبق جدول   
ـــتفاده نمودند؛ اما نحوه عمل  يبه تكرار آموزش مطالب %41عبارتند از:  ييراتتغ ينكرده بود كه ا ييركرد آنها كامال تغدر آموزش اس

در  يباالتر شــناخت  يها يطهداشــتند كه  به ح يانب %35در آن مشــكل داشــتند،  يگروه صــورتپرداختند كه دانش آموزان به 
با ارائه  يرائه نمودند و مشكالت آن ها را به صورت فردبازخورد ا ي،به دانش آموزان به صورت فرد %8توجه نمودند.  يشترآموزش ب
 يستدر ينمودند كه زمانبند يانب %5خود پرداختند و  دريسروش ت ينمودند كه به بازنگر يانب %11نمودند و  يگيريراهكار پ

  دادند. ييرخود  تغ يابيارزش يجخود را بنابر نتا

  ) كاربرد نتايج سنجش در آموزش5جدول شماره (

  

  

  

  

  

  

  

  يريگ يجهبحث و نت  - 4
ران را در پيش آزمون و پس آزمون مورد مقايسه قرار دهد و تأثير پژوهش حاضر تالش نمود تا با ارائه دوره آموزشي، عملكرد دبي

گيري نمايد. نتايج تحليل آماري  انجام شده؛ نشان داد كه مداخله  توانسته است  عملكرد 		مداخله آموزشي را بر متغير عملكرد اندازه

  بر حسب درصد اي استفاده از نتايج در آموزشروش ه

 %41 تكرار مطالب آموزشي

 %35 تمركز به حيطه هاي مختلف

 %8 تفكيك مشكالت فردي از گروهي

 %11 تغيير روش تدريس

 %5 تغيير زمانبندي در آموزش
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افزايش دهد. همچنين بررسي نتايج بدست  داري	) به طور معنا%99ها  در پس آزمون (در سطح 	دبيران پايه را در طراحي سوال
هاي طراحي شده  پس از طي دوره آموزشي، از آسان به سمت 	ها نشان داد كه درجه دشواري  سوال		آمده از درجه دشواري سوال

هاي خود 	ايشان از نتايج ارزشيابي %100كنندگان در دوره و در پيش آزمون 	نرمال گرايش پيدا كرده است. بنا بر اظهار نظر شركت
كردند و همه افراد نحوه استفاده را تكرار مطالبي اعالم كردند كه دانش آموزان از آنها نمره مطلوبي كسب 		در آموزش استفاده مي

شركت كنندگان عنوان كردند كه از نتايج ارزشيابي، در آموزش استفاده نمودند؛ اما نحوه استفاده   %100نكردند. در پس آزمون نيز 
به تكرار آموزش مطالبي پرداختند كه دانش آموزان به صورت گروهي در  %41تغيير كرده بود كه اين تغييرات عبارتند از: آنها كامال 

به دانش آموزان به   %8هاي  باالتر شناختي در آموزش بيشتر توجه نمودند. 	بيان داشتند كه  به حيطه %35آن مشكل داشتند، 
بيان نمودند  %11شكالت آن ها را به صورت فردي با ارائه راهكارهاي فردي پيگيري نمودند و صورت فردي بازخورد ارائه نمودند و م

بيان نمودند كه زمانبندي تدريس خود را بنا بر نتايج ارزشيابي خود  تغيير دادند.  %5كه به بازنگري روش تدريس خود پرداختند و 
هاي ديگر وجود نداشته 	امكان مقايسه نتايج اين پژوهش با پژوهش از آنجا كه تحقيق مشابه پژوهش حاضر انجام نشده بود لذا 

 است.

گردد؛ كليه دبيراني كه  داراي سابقه باال هستند و دوره آموزش بدو خدمت سنجش و 		با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي   
اند، مورد 		جش و ارزشيابي را طي كردهاند، مورد آموزش قرار گيرند. همچنين كليه دبيراني كه دوره سن		ارزشيابي را طي نكرده

ها و درجه دشواري آن، به عنوان يك مالك اجباري در ارزشيابي عملكرد دبيران مورد 		بازآموزي قرار گيرند. ارزيابي طراحي سوال
امر آموزش  هاي آموزشي قبل از همه با اصول سنجش و ارزشيابي و كاربرد آن در	استفاده قرار گيرد. همچنين نياز است كه سرگروه

  آشنا شوند.
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  ها يستگيجهت كسب شا يهحاكم بر آموزش علوم پا يمارتقا، پارادا يچگونگ

  
 2فريبا بشيري اسكوئي، *1پرويز انصاري راد

 

 gmail.com1346ansarirad@استاديار،  1
 iry_f@yahoo.combash، كارشناس ارشد محيط زيست 2

  

  چكيده
و  ياددهي يندآن بر نحوه فرآ يرتاث يآموزش و پرورش و چگونگ يبرنامه ها يمطالعه حاضر با هدف بررس

 يم يجادا يراندر فراگ يضرور يها يستگيحاكم بر آموزش شا يمپارادا ينبا ا ياپردازد كه آ يدر مدارس م يادگيري
 ييراتيو ارتقاء دادكه معموال توام با تغ يجترو ،توسعه يتوانرا م يادگيريو  ياددهي يندموجود در فرآ يمشود؟ پاراد

 ييمجا به جا نما يمموجود را بخواه يمكه پارادا ينا ياشود و  يم ياد يمباشد.كه از آن به ارتقاء پارادا يم يندهادر فرا
 يندفرآ و يدرس يكه در برنامه ها ييراتيمسلما با تغ يردشكل گ ييتازه ا يو بنا يزدگذشته فرو بر يبنا يستيكه با
حاكم  يمبه ارتقا پارادا يتوانآموزش و پرورش در حال انجام است م ياديناز گذشته بر اساس سند تحول بن يياجرا

آموزش را داشته  يمپاراد ييجابه جا يستياز آموزش و پرورش هم با ييو به نظر در بخش ها يمباش يدواربر آموزش ام
از آموزش و پرورش  يو انتظارات اجتماه يادگيريو  ياددهي يندفرا ايطبا توجه به شر يستينه بابه عنوان نمو يمباش
مواجه  يمپارادا ييجابه جا يمدارس خاص و كنكور سراسر يبرا يابيو روح حاكم بر آزمون ها و ارزش يسممكان
  . يمهست

  كلمات كليدي
 يستگيآموزش، شا يادگيري،و  ياددهي يند،فرآ يم،پارادا
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  مقدمه - 1
 يفيو ك يآن است كه هموراه در گذر توسعه كم يتعلم و ماه يفلسفه  يو پرورش ياز اهداف آموزش يكيرسد كه  يبه نظر م

كمتر توسط معلمان به  يانهآگاهانه و عمل گرا يكردشود كه با رو يم يدر آموزش تلق يتيمساله با اهم يادگيريو  ياددهي يندفرآ
ضرورت  يعلم است ول يفلسفه  يدر راستا يادگيريو  ياددهي ينددر كالس درس و فرآ مگر چه كار معلشود. ا يآن پرداخته م

هدفمند  يكنند و نسبت به اجرا يداپ يتوجه و آگاه يرانخود در تعامل با فراگ يدارد كه معلمان نسبت به جزء جزء كاركرد آموزش
خود را  يرانفراگ يحرفه ا يها يستگيبا ارتقا، شا يتاوزش پرداخته و نهاآم يادينبر اساس سند تحول بن يادگيريو  ياددهي يندفرآ

  .يندنما يم يتهستند هدا يو آزادگ يتفكر، پژوهش، زندگ يمهارتها يمدام العمر كه دارا يرندگانگ يادبه سمت 
 ياددهي يندوجود در فرآم يمكه پارادا ينفراهم گردد تا ا يستياز دانش و علم با يمعلمان به معرفت شناس ييآشنا ي زمينه

 يشي،دانش آزما ي،است دانش كاربرد يقيو تحق يكند شناخت دانش كه اصل آن اطالعات تجرب ييرتغ يهآموزش علوم پا يادگيريو 
اطالعات و  يكه دانشمند اجتماع يو ... كه دانش ارزشمند هستند. دانش اجتماع وشگريدانش كا ي،دانش مشاهدات، دانش تجرب

كردن دانش آموزان در  يربه سمت درگ يستي. معلمان بايدنما يم يفآورد و آن را توص يو مطالعه م يقتحق يقطررا از  يقحقا
در انسان  يو اجتماع يانسان يها يستگيكه شا ينشوند تا ا يجهت وارد شدن آنها به اعمال اجتماع يادگيريو  ياددهي يندفرآ

 شكوفا گردد.

 

  بحث: - 2
توجه به شرايط فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي و ... كشور بايستي خرده نظام هاي مطرح شده نظام آموزش و پرورش كشور با 

در سند تحول بنياد آموزش و پرورش مورد توجه، دقت، توسعه و ارتقا قرار گيرد در بحث فرآيند ياددهي و يادگيري تمام خرده نظام 
و مديريت، نيروي انساني، فضا و تجهيزات، منابع مالي و نظام پژوهش و ها اثر بخش هستند. (خرده نظام هاي: برنامه درسي، رهبر 

ارزشيابي) كه در اين مطالعه به خرده نظام نيروي انساني كه مهمترين آن معلمان هستند و در صف و كالس درسي فرآيند ياددهي 
  م حاكم بر اين فرآيند شويم.و يادگيري را هدايت مي كنند مورد توجه است كه چگونه ميتوانيم موجب ارتقا پاراداي

آموزش و يادگيري دو كلمه اي كه داراي بار معاني متفاوت هستند و بايسيتي بر اساس تحوالت علمي، فناوري و اجتماعي كه امروزه 
كالس با آن مواجه هستيم مبتني بر نيازها، فلسفه علم و فلسفه ي علمي ياددهي و يادگيري مورد بازبيني قرار گيرد. نقش مدرسه، 

و ساير محيطهاي يادگيري چيست: دانش افزاي است يا مهارت افزاي و يا كسب شايستگي هاست نقشه كالن سند تحول آموزش 
پرورش در خصوص چاچوب محتواي فرآيند ياددهي و يادگيري تربيت نسلي موحد، مومن (انسان تراز نظام جمهوري اسالمي ايران) 

  اجتماعي در جامعه است. و زندگي توام با شايستگي هاي فردي و

بدين ترتيب در مدارس بايستي اولويت معلمان با يادگيري باشد چونكه در مفهوم يادگيري دانش آموزان كار آموزي، تجربه مستقيم 
و در موقعيت يادگيري قرار مي گيرند و و مهارت هاي الزم را كسب مي كنند و هدف يادگيري كسب مهارت و شايستگي براي به 

  در موقعيت هاي جديد و محل كار آينده است. كارگيري

ولي آموزش دانش اندوزي است كه هدف آن ارتقاء دانش شخصي است ولي دانش زمينه شغلي براي فراگيران ايجاد نمي كند با 
ين مهم آگاه توجه به آمار بيكاري نيازمند توسعه فرآيند يادگيري از طريق مراكز فني و حرفه اي هستيم كه بايستي معلمان را از ا

نمود كه نسبت به يادگيري و فراهم آوردن شرايط جهت تجربه دانش آموزان و كالس درسي خود را به محيط ها و موقعيت هاي 
  يادگيري تبديل كنند و از آموزش و دانش اندوزي كه آزمون هايي مثل كنكور فاصله بگيرند.
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نش اندوزي در دانشگاهاست و دليل پژوهش هاي علمي دانشگاهي به در دانش اندوزي كمتر به تفكر پرداخته مي شود و منشاء دا
دليل تكيه به استانداردها و فاصله از مدارس كمتر قابليت كاربرد دارند و بر همين اساس پژوهش و كار معلمان از طريق اقدام 

  پژوهشي، درس پژوهي و آموزش پژوهي اثر بخش تر است

شده دارد ولي در فرآيند يادگيري منابع دلخواه و مختلف منجر به يادگيري مي شود و در آموزش يادگيري شرايط رسمي و كنترل 
فرآيند در كنترل فراگيران است. معلمان اگر آموزش شرايط يادگيري را فراهم نمايند مي توانيم انتظار ارتقا، در آموزش علوم پايه را 

  داشته باشيم.

 يري را فراهم نماييمچگونه مي توانيم در آموزش شرايط و زمينه يادگ

  

الف) آگاهي و مطالعه اسناد باال دستي و آشنايي با مباني فلسفي و علمي حاكم بر آن مواردي كه الزم است معلمان عزيز مورد توجه 
قرار دهند. رويكرد فطرت گرايي (دين محوري، تقويت هويت ملي، مرجعيت معلم، نقش خانواده، تفاوت هاي فردي، تعادل، يادگيري 

دام العمر، تعامل و مشاركت، يادگيري براي همه) نگاه كامل به انسان در اين رويكرد باعث رشد ابعاد مختلف جسماني و روحاني ما
  فراگيران با متوليان اصلي تعليم و تربيت كه معلمان هستند انجام خواهد شد

  

ر قابل انكار است اگر نظام آموزش و پرورش با تمهيد ب) اهميت و جايگاه معلم: نقش معلمان در تحول تعليم و تربيت بي نظير و غي 
مقدمات الزم به خرده نظامي هايي كه در باال به آن ها اشاره شد جهت رسيدن به اهداف متعالي آموزش و پرورش ميتواند به معلمان 

 ارادايم مي پردازيمبه عنوان صاحبان اصلي تكيه نمايند كه در اين قسمت به چگونگي اثر بخشي معلمان در ارتقا، اين پ

سواد معلم: با توجه به اين كه در اين مطالعه به اثر بخشي و شايستگي معلم پرداخته ايم منظور از سواد معلم توانايي ايشان در 
فرآيند ياددهي و يادگيري است. تدريس كار آساني نيست با توجه به ابعاد تدريس از جنبه هاي تربيتي بايستي در آن تامل شود. 

در دانشگاهاي نظري و دانش محور با ديدگاه هاي حاكم بر يادگيري (رفتارگرايي، انسان گرايي، شناخت گرايي) آشنا مي شود  معلم
و اين كه در انجام تدريس عملي مي تواند به موقع روش و الگوي مربوط به هريك از ديدگاها را آگاهانه اجرا نمايد. وقتي ما مي 

شته باشيم كه معلم بتواند با توجه به شرايط موجود شايستگي توليد و به كارگيري روش مناسب را بر توانيم انتظار اثربخشي را دا
اساس دانش و تجربه خود داشته باشد و با علم بر تمام روش ها و الگوها در  موقعيت هاي خاص يادگيري با لحاظ تجربيات فراگيران 

نمايد. موقعي انتظار شايستگي در معلمان را داريم كه پيوسته دانش نظري و روشي كه معلمي تر و عملي تر است را اتخاذ و اجرا 
  عملي آنها توسعه پيدا كند.

  تفكر و تامل معلم:

با توجه به رويكرد برنامه درسي ملي كه ساحت علمي و فناورري ناظر بر تحقيق، تفكر علمي و منطقي، تفكر انتقادي، خالق، حل 
ان ما با تفكر و تامل بر كار و تدريس عملي خويش مي توانند زمينه هاي كسب مهارت هاي تفكر مسئله، تحليلي، نقاد است. معلم

جهت تشخيص روابط بين پديده ها و علت و معلولي براي فراگيران فراهم نمايند. معلمان به عنوان كارگزاران تعليم و تربيت در برابر 
د افتخار كساني كه به دانش آموزان تعليم ميدهند بيش از كساني است فرهنگ جامعه و فراگيران مسئوليت دارند. ارسطو مي گوي

  كه آنها را به وجود آورده اند.
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معلم فكور و معلم انديشه ورز معلمي است كه در حين عمل و تدريس فكر مي كند. بر اساس مشاهدات، موقعيت ها، محيط هاي 
رفتارش را تنظيم مي نمايد و از طريق انعطاف پذير، مشاركت، بويايي، يادگيري و ويژگي ها و تفاوت ها و واكنش هاي دانش آموزان 

پرسشگري و يادگيري به توسعه صالحيت حرفه ايي خود مي افزايد و نسبت به كالس و جامعه و دانش آموزان خود حساس است. 
وص دانش آموزان احترام مي گذارد و اين نوع معلمان ميتوانند معلم تاملي باشند. معلمان تاملي به عقايد و نظرات ديگران به خص

فضا براي ارائه  نظرات و نقد را فراهم مي كنند. در اين شرايط كالس پويايي دارند و دانش آموزان ميتوانند حل مساله و طراحي 
ها توجه تحقيق كه از مهارت سطح باال است را ارائه كنند. يعني فقط محتواي دانش را دنبال نمي كنند بلكه به مهارت و ارزش 

داشته و بين آنها ارتباط برقرار مي نمايند. معلم تاملي عالوه بر صالحيت علمي، دانش پداگوژي را در تدريس به كار مي گيرد و از 
اين طريق به تربيت عقالني، اجتماعي و اخالقي فراگيران مي پردازند. مي توانيم معلم تاملي را معلمي شايسته بدانيم كه ميتواند 

من ستايشگر معلمي هستم « شايستگي را براي فراگيران فراهم نمايد. در اينجا جمله ي دكتر شريعتي كه مي گفت:شريط كسب 
معلم فكور راه كارها و راه حل مناسب را در موقعيت خاص پيدا مي كند. و موقعيتي » كه انديشيدن را به من آموخت نه انديشه ها را.

  عمل مي كند و موقعيت محور است.

نرمند: معلم هنرمند فكور است و مطالعه مي كند و صالحيت اون به روز است. معلم علوم تجربي و پايه به نياز اجتماعي مي معلم ه
 STSEپردازد و بر اساس نياز جامعه الگو و روش آموزشي را انتخاب مي كند. امروزه در دنيا معلمان علوم پايه از مدل و آموزش 

به علم و مسئوليت هاي اجتماعي، انساني تر شدن، بسترهاي اجتماعي، فناوري، فرهنگي، اخالقي  استفاده مي كند. چونكه اين مدل
علم به عمل  ←و سياسي مي پردازد. آموزش مفاهيم زيست محيطي را به شكل جدي دنبال مي كند كه در آن رويكردهاي ارتباط 

به كارگيري تخصص در كنار علوم ←	رويكرد فرا رشته ايي  -درويكرد حرفه اي كه به يادگيري و كارآموزي پرداخته مي شو-فناوري 
  براي ارتباط علوم به ابعاد انساني آن ←رويكرد تاريخي  -پداگوژي

 ←فقر  -جمعيت، جنگ -آلودگي ←علم وعمل رويكرد مسئله محور  ←رويكرد و جامعه شناختي –ماهيت علم  ←رويكرد فلسفي 
توجه قرار مي گيرد. ايده هاي نو را در جريان تصميم گيري توليد مي كند و بر اساس نيازها استفاده نادرست از علم و فناوري مورد 

و دانش محلي روش مناسب را استفاده مي كند. وقتي معلمي هنرمندانه عمل كرد پس داراي تفكر و تامل است و اين ها يك پارادايم 
  ي كند كه در اين حالت معلم هنرمند و تدريس يك هنر است.هستند. در تصميم گيري با عقالنيت و به صورت خرد جمعي عمل م

معلم اخالق مدار: در اين رويكرد تدريس به عنوان عمل فكورانه، عمل اجتماعي، عمل معرفتي و عقالني است كار معلمي يك فرآيند 
رد آموزش منتقدانه و بر اساس عمل گرايانه بوده و از قبل تجويز مي شود و بر اساس شرايط تصميم گيري مي گردد و در اين رويك

  مشكالت و نيازها احتماعي بنا نهاده مي شود.

تدريس به عنوان يك عامل اخالقي داراي حساسيت و محبت، عدالت و قضاوت، خالقيت و تصميم، تفكر عمل. معلم از اين طريق 
 ا كند و براي آن اقدام عملي نمايد.مي تواند بر مسائل مختلف دانش آموزان و استعدادها و ضعف ها و نقاط قوت آگاهي پيد

 

  نتيجه گيري
با توجه به اين كه نيازهاي جامعه غير قابل پيش بيني و بسيار متنوع شده معلمان بايستي از پتانسيل هاي خود به نحو مطلوب 

لمي و تغييرات برنامه استفاده نمايند و بر اساس نيازهاي منطقه اي خود ايده هاي را براي تعيين در روش آموزش، محتوي، دانش ع
درسي الگوهايي را ارائه نمايند. اگر بتوانيم به سمت برنامه درسي غير متمركز برويم و در دانش عملي از فيلم و يا كتاب، گردش 
 علمي، آزمايشگاه كه با توجه به عالقه مندي فراگير آن استفاده شود. امروزه مي بينيم كه اطالعات جامعه در موضوعاتي مثل زمين
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 لرزه، آلودگي و... به اندازه كافي نيست. توانايي و سواد مقابله و رو در رويي با پديده هاي طبيعي و اجتماعي را نداريم پس مي توانيم
از طريق سبك هاي آموزشي جديد، حمايت از معلمان، دانش نظري جديد، شهروندان جهاني و سازگار و انسان شدن را در جامعه 

يد به سمت اخالقي و اجتماعي شدن هدايت شود و تدريس بايستي دانش را به سمت مقوله اخالقي، انساني توسعه دهيم. دانش با
و اجتماعي و توانا شدن پيش ببرد و با تلفيق دانش نظري با پداگوژي، تربيت شهروندان ياد گيرنده مادام العمر و توانا در حل مسئله، 

  ش توصيف اجتماعي و قانونمند امكان پذير مي شود.معرفت شناسي از دانش، با دانش كاربردي، دان

هدف از تدريس درگير كردن، راهبردهاي آموزشي، وارد شدن در اعمال اجتماعي است كه هدف از آموزش را در هر جامعه نيازهاي 
ميتوان با  آن جامعه مشخص مي كند. پس با استحصال نيازهاي جامعه پيشرفته امروز با پديده هاي اجتماعي و طبيعي متنوع

تجديد نظر در برنامه هاي درسي، دانش نظري و عملي و سبك هاي آموزشي به ارتقاء اثر بخشي فرآيندهاي ياددهي و يادگيري 
  اميدوار بود.
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 وگوي تبييني برانمودسازي و ايجاد فرصت براي تغيير مفهومي از طريق گفتو
  اساس بازنشاني در آموزش علوم تجربي و فناوري

Simulations as opportunities for explanatory talk for resubsumption in science and 
technology education 

  دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد باهنر اصفهاناستاديارمسعود كيمياگري، 

kimiagari@cfu.ac.ir 

  گرايانهوگوي تبييني، ديدگاه ساختني، تغيير مفهومي، بازدسته كردن، گفتوانمودساز ها:كليدواژه

  

در آموزش علوم به عنوان يكي  �به خصوص ايفاي نقش *هاي وانمودسازياستفاده از انواع شيوه چكيده:
هاي وانمودسازي، ن كاربستتريگران قرار گرفته است. از مهمها است كه مورد توجه آموزشهاي موثر در تسهيل يادگيري سالاز شيوه
اي از هاي درسي بوده است. در برههتر كردن درك برخي از مفاهيم غامض و جلب توجه براي درگير كردن فراگيران يا موضوعساده

 هاي گوناگون اجتماعي از وانمودسازي كه گاهي در قالب بازيزمان بسياري از معلمان براي ايجاد پيوند بين آموزش علوم و زمينه
رخ داده،  �هاي زيادي كه به ويژه در قلمرو علوم شناختيهاي اخير با پيشرفتاند. اما در سالشد، استفاده كردهارائه مي

مورد توجه زيادي قرار گرفته  �سازي و تسهيل وقوع تغيير مفهومي از طريق بازنشانينقش وانمودسازي براي مفهوم
، اهميت ��سازيهاي مجازي و بازيي استفاده از محيطبا ايجاد فرصت برا **چنين رشد فاوااست. هم

 2000ها از سال ها مقاله پژوهشي كه تاريخ انتشار بيشتر آنوانمودسازي را دوچندان كرده است. در اين مقاله كه با بررسي منظم ده
ودسازي در آموزش علوم در چهارچوب ها در مورد استفاده از انواع وانمميالدي تا سال جاري بوده است سعي شده با مروري بر ديدگاه

اي از در زمينه ��چراييو چون ��وگوي جستاريمبتني بر گفت گرايي، يك مدل آموزشيديدگاه سازنده
هاي گوناگون، استفاده از وگو در مورد ايدههايي براي برانگيختن و ايجاد فرصت براي گفتها ارائه شود كه شامل گاموانمودسازي

همراه با  ***گوي تبيينيگيري بر اساس يك گفتهاي متنوع و در آخر نتيجهكنكاش در مورد ايدهوانمودسازي براي 
  در مورد شواهد دست برآمده از وانمودسازي است. ���تامل

  
  
  

                                                            
* simulation  
† play-Role  
‡ cognitive science  
§ resubsumption  

* * ICT  
† † gamification  
‡ ‡ talk inquiry  
§ § umentationarg  

* * Explanatory talk 
† † reflection  
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  مقدمه: 
هاي هاي زيادي در حال تحول و تغيير است. شايد نظريهي علمي به سرعت در زمينهامروزه آموزش علوم به عنوان يك رشته

ترين اين اند، يكي از مهمهايي است كه در علوم شناختي رخ دادهسازي و تغيير مفهومي كه تا حد زيادي تحت تاثير پيشرفتمفهوم
شدند آغاز شد و امروزه به انواع هايي كه مانع يادگيري علوم تجربي ميها باشد. پارادايم تغيير مفهومي با توجه به كژفهميزمينه
-نيز كه رويكردي فرهنگي STSE. وقوع نهضت )1( ها در يادگيري علوم منجر شده استسازهوم و نقش مفهومهاي تكوين مفهمدل

زدايي نگر به آموزش و عدم زمينهي مهم ديگري از تحوالت آموزش علوم در زمان ماست. نگاه كلاجتماعي به آموزش علوم دارد زمينه
هاي گوناگون اجتماعي، تاريخي و حتي ن جنبش آموزشي است. استفاده از مضموني ايترين دغدغهاز فرآيند و محتواي علم، مهم

. ممكن است تصور )1( اقتصادي و توجه به ارتباط تنگاتنگ آموزش علوم و توسعه پايدار از دستاوردهاي اين پارادايم است-سياسي
مشتركي هم وجود دارد كه مورد توجه اين دو قرار هاي كنيم اين دو شاهراه تغيير در آموزش علوم مستقل از هم هستند ولي زمينه

معموال دانشــمندان ها به خصوص انواع وانمودسازي و ايفاي نقش است. سازيهاي مشترك انواع مدلاند. يكي از اين زمينهگرفته
كنند تا ه ما كمــك ميها ب. مدل)12( هاي گوناگون طبيعــي را توضيح دهنــدكوشند پديدهها ميساختن و استفاده از مدل با

اگر... «هايي از نوع بينيها پيشتوانيم ببينيــم تصور كنيم. همچنين مدلمان را درك و دنيايي را كه نميبتوانيم وراي مشاهدات
اگون مانند هاي گونها كه به شيوه). مدل23كنند (روند، براي ما ممكن ميمي زمودن فرضيه ها به كارآرا كــه براي » پس بنابراين...

شان را مطرح كنند و هايكنند كه ايدهآموزان فراهم ميشوند فرصت خوبي براي دانشارائه مي ي فيزيكي و أنواع وانمودسازي ارائه
زني بپردازند. اين تغيير وگو و چانهها را محك بزنند و در مورد تغييرات افكارشان به گفتها آنهاي مدلسپس بر اساس خروجي

اي ي پديدهتواند هم به يادگيري محتواي علم منجر شود و هم فرصت با ارزشي براي نگريستن به علوم به مثابهها ميايده افكار و
بندي و يك مدل آموزشي ها را دستهام اين فرصتانساني با ابعاد گوناگون اجتماعي در مدرسه بيĤفريند. در اين مقاله سعي كرده

  ي وانمودسازي پيشنهاد كنم.به شيوهبراي طراحي واحدهاي يادگيري 
  ي پژوهششيوه

اين پژوهش از نوع مروري است و بر اساس مطالعه و بررسي اسناد مكتوب و تحقيقات انجام شده در زمينه آموزش علوم با استفاده 
براي و اريك گوگل اسكوالر  ايهها با استفاده از وبگاههاي وانمودسازي و تغيير مفهومي انجام شده است. اين كليدواژهاز كليدواژه

بندي شدند كه نماي كلي اين وجوي مقاالت مرتبط با موضوع مقاله به كار رفتند. پس از جداسازي، مقاالت مرتبط دستهجست
  ) خالصه شده است. 1بندي در طرح مفهومي (شكلدسته



 

373 
 

  

  : نقشه مفهومي مقاله1شكل 

  ها و آموزش علوموانمودسازي
هاي هاي ارائه و بازنمايي مدلترين راهدار كنند. يكي از مهمسازي دنيا را براي خودشان معنيكنند با مدليآموزان سعي مدانش

تر كردن مفاهيم غامض و . سال ها است كه معلمان علوم از ايفاي نقش براي ساده)11( ذهني و يا مفهومي، وانمودسازي است
آموز با هدايت مربي راي مثال نگارنده شاهد استفاده از ايفاي نقش توسط دو دانشگيرند. بشان كمك ميآموزانپيچيده براي دانش

آموزان نقش آب و ها بود. در اين ايفاي نقش يكي از دانشآموزشي براي تفهيم نقش صابون در انحالل چربي-در يك موزه ي علمي
ها شد. به تدريج با عنوان صابون موجب پيوند ميان آنكرد و مربي هم به ديگري نقش ذرات چربي (با خاصيت آبگريزي) را ايفا مي

ها و ايفاي نقش نيز به عنوان بخش مهمي از واحدهاي يادگيري به منظور گرايي در آموزش علوم وانمودسازيكرد سازندهتفوق روي
هاي آموزشي معلم و دانش آموزان مطرح شدند. براي نمونه در يكي از فيلمهاي دانشكنكاش و جستارگري بر اساس محك زدن ايده

جه در هنگام بسته شدن يك مدار و برقراري جريان ي آب و مدل طنابي را براي توضيح دادن آنآموزان با ايفاي نقش دو مدل لوله

ر ديدگاه سازنده گرايي د
آموزش علوم

نظريه تغيير مفهومي

بازدسته بندي

مدل ها و مدل سازي

مقايسه و قياس وانمودسازي

وانمودسازي مجازي

بازي سازي

...كه دنياها و 

ايفاي نقش

وانمودسازي اجتماعي بازي هاي تظاهري

)ديدگاه اجتماعي )

توسعه پايدار
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ت ي شاگردان در مورد جريان الكتريكي شباهاوليه *هايسازهاي كه با مفهومكنند. در مدل لولهدهد، مقايسه ميالكتريكي رخ مي
كند كنند. اما، در دومين ايفاي نقش كه مدل طنابي را وانمود ميزيادي دارد افراد با فشردن دست يكديگر عبور جريان را وانمود مي

كند. سپس دانش اموزان اند جريان الكتريكي را بازنمايي ميمعلم به عنوان باتري با كشيدن طنابي كه دو سرش را به هم گره زده
  گنند.وگو  مييك از دو مدل انطباق زيادتري دارد با هم گفتجاربي كه در مورد مدارهاي الكتريكي دارند با كدامدر مورد اين كه ت

هاي اجتماعي جاي خود را در آموزش علوم مدار، ايفاي نقش اين بار در قالب وانمودسازينگرانه و انسانبا ظهور جنبش آموزش كل
هاي متفاوت و حتي گاهي مقابل هم را هاي مختلف اجتماعي با ديدگاهآموزان نقش گروهانشها دهايي كه در آنباز كرد. فعاليت

آورند. براي مثال در هايي براي آشنا شدن با زمينه هاي سياسي، اقتصادي و انساني علوم تجربي به وجود ميكنند، فرصتبازي مي
). يك 24كنند(نايع و يا طرفداران محيط زيست را بازي ميهاي ذينفع در گسترش صآموزان نقش گروهيك واحد يادگيري دانش

ها)، توجيه (شامل سازي (براي ايجاد انگيزه و تعيين نقشهاي آمادهواحد يادگيري بر اساس وانمودسازي اجتماعي معموال شامل گام
ها در كالس)، بررسي (يعني مباحثه قشد موضوع)، اجرا (ارائه و بازنمايي نها با بررسي منابع ثانوي در مورشوگو در مورد نقگفت

هايي مانند پوستر، مقاله و داستان ها) و سرانجام پيگيري (به معناي توليد محصولدر مورد آن چه رخ داده است و تصحيح كژفهمي
م اثربخشي شوند هدهي ميهاي تظاهري كه معموال به صورت گروهي سازمانتر) است. بازيي بيشدر مورد موضوع اصلي با مطالعه

ي منابع هاي آبي كه به منزلهاموزان با استفاده از مهرهي پايدار دانشها را افزايش دادند. مثال در بازي توسعهاين نوع وانمودسازي
ادرست در مورد مصرف و نهاي درست يا گيريمحيطي هستند تاثير تصميمهاي زيستي آسيبهاي قرمز كه نشانهطبيعي و مهره

  كنند.ا تجربه مييا توليد ر
هاي مجازي به عنوان رشد سريع فناوري اطالعات و افزايش امكان استفاده از فضاي مجازي در آموزش علوم باعث شد وانمودسازي

اموزان كمك اي عالوه بر اين كه به دانشهاي رايانهها توسط معلمان علوم به كار گرفته شوند. وانمودسازيترين شيوهيكي از محبوب
براي تجربه  phetشان در مورد جهان فيزيكي استفاده كنند (مانند محيط هاينند از شواهد مجازي براي محك زدن ايدهكمي

سازي را به آموزشگران هاي محيط مجازي)، ابزاري به نام بازيدهد با خروجيچه رخ ميي آنهاي علمي و مقايسهكردن قوانين و مدل
دهد پس آموزان اين امكان را ميبزار نيرومند براي يادگيري جستارگرانه عالوه بر اين كه به دانش. اين ا)20 ,19( اندپيشكش كرده

كند. براي مثال در ها را مهيا ميكنندهي تعامل فعاالنه بين شركتاز دخالت در محيط بازي بازخورد سريع آن را تجربه كنند، زمينه
تري توليد مي كنند و در ها، پسماند كمي مجدد و بازيافت زبالهي كه با استفادههايكننده) شركت21( �محيط مجازي شهر بازيابي

  ). 21گيرند (تري ميشوند، امتياز بيشهاي توسعه پايدار سهيم ميبر اساس مدل تقويت يك جامعه
  هاهاي تغيير مفهومي و وانمودسازينظريه

گرايي، علم به معناي ويكرد اكتشافي در آموزش علوم، اين است كه در سازندهگرايي و رترين تفاوت رويكردهاي مبتني بر سازندهمهمّ
بيني كردن است. براي شان از طريق پيشهايي در مورد جهان و آزمودنكشف حقايق در مورد جهان نيست. بلكه ساختن توضيح

ارتر شوند. پس، تغيير مفهومي هنگامي ضرورت دهيم تا با جهان سازگاي تغيير ميها را به گونهها، آناين توضيح موثرتر كردن
خواهد بياموزد نوعي تضاد و تناقض چه ميها و آنمفهومهاي اوليه يا پيشسازهداند يعني مفهومآموز ميچه دانشيابد كه بين آنمي

ند كه با تجارب دست اول و يا اي تغيير كنهاي اوليه به گونهسازه. در اين صورت بايد اين مفهوم)18 ,16 ,14( وجود داشته باشد
ها چه ساختاري دارند، سازوكارهاي سازهاند سازگار شوند. در اين موارد كه اين مفهومشواهدي كه از منابع ثانوي به دست آمده

 فهوميهاي آموزشي به منظور وقوع تغيير ماند و كدام شيوههاي شناختي) كدامتغييرشان در ذهن (يا همان توصيف مكانيستي پديده
  ).15اند (ها بسيار گوناگونموثرترند، ديدگاه

اند كه شايد هر كدام به بخشي از اين هاي متنوعي ارائه شدهمدل، براي توصيف دانش اوليه فراگيران و چگونگي وقوع تغيير مفهومي
ها را متشكل از سازهرخي مفهومها دو ديدگاه اصلي وجود دارد. بسازهدر مورد ساختار مفهومفرآيند شناختي توجه كرده باشند. 

). در مورد چگونگي وقوع تغيير 10 ,7 ,2اند (ها را به صورت يك چهارچوب منسجم توصيف كردههاي منفصل و بعضي آنقطعه
 ,3اند (ها و ناهمخواني را عامل اصلي تغيير مفهومي دانستهبرخي انباشت تدريجي ناسازگاريها متنوع هستند. مفهومي هم ديدگاه

                                                            
*preconception  
†recycle city  
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تر است، اند كه دماي يك سطح فلزي از يك سطح چوبي كمبيني كردهآموزان پيش). براي نمونه، در يك واحد يادگيري دانش10 ,8
  اند مساوي است. شوند دماي دو ظرف كه روي دو سطح چوبي و آهني قرار گرفتهاما، پس از انجام يك آزمايش متوجه مي

كنند هاي مفاهيم، قلمداد ميبنديشناختي و تغيير طبقه يا دستهدهي هستيا نوعي بازنسبتاي هم مانند شاي تغيير مفهومي رعده
هايي مرتبط با گرما و تغييرات دمايي را درك نمي كنند اين مي داند كه اموزان پديده). مثال، او علت اصلي اين كه دانش6 ,5 ,4(

گيرند گرما نوعي اتفاق است كه در مقياس ميكروسكوپي رخ مي دهد بسياري كنند. اگر ياد ببندي ميها گرما را جزء چيزها دستهآن
آموزان نيرو يا اين كه، بسياري از دانش .)5( هايي كه در يادگيري محتواي علمي در مورد گرما دارند برطرف خواهند شداز دشواري

در چنين مواردي،  .قل شود و يا مصرف شودرا مانند سوخت نوعي ماهيت مي دانند كه مي تواند درون چيزي قرار بگيرد، منت
بندي نادرست باشد بايد آموزش به ها دسته). اگر عامل كژفهمي6بندي نادرست يك فرآيند موجب بروز كژفهمي شده است (دسته

صريح  بندي درست،ها متمركز شود. گاهي جايگزين كردن دستهبنديهاي نادرست بر تغيير دادن اين دستهجاي وصله كردن ايده
داران ها را در گروه پستاندهند كمك كنيم والها قرار ميها را جزء ماهيآموزاني كه والو سرراست است. براي مثال اگر به دانش

آموزان ي تازه ابداع كنيم كه دانشقرار دهند مي توانند علت خفگي آن ها درون آب را بفهمند. اما، گاهي الزم است يك دسته
موزش را به خوبي درك كنند. براي مثال هنگامي دانش آموزان خواهند توانست فرآيندهايي مثل انتقال گرما يا بتوانند موضوع آ

. معموال، درك دانش آموزان نسبت به يك )5( انتشار مواد را بفهمند كه نوعي از فرآيندها به نام فرآيندهاي برآينده را بشناسند
اي مانند انتشار چون گردش خون است. در فرآيندهاي برآيندههم �فرآيندهاي مستقيميمثل انتقال گرما، مشابه  �فرآيند برآينده

ي شود كه رابطهمواد يا انتقال گرما، برهمكنش تعداد زيادي از عوامل مستقل از يكديگر به طور تصادفي موجب وقوع پيامدهايي مي
  ).4عّلي واضحي با آن عوامل ندارند (

كند بهتر داند. او پيشنهاد ميدهي شناختي را سازوكار اصلي تغيير مفهومي ميرقابتي بر اساس بهره و ارزيابي **سازگاري اولسون
). 13هاي ديگر استفاده كند (ي خاص علمي تكوين يافته است در زمينههايي كه براي يك زمينهآموزان را واداريم از مدلاست دانش

ني نيست كه به دنبال ايجاد تناقض شناختي رخ دهد بلكه ممكن است تا مدتي فرد اي ناگهااز ديد او فرآيند تغيير مفهومي پديده
براي توضيح يك تجربه از دو مدل رقيب استفاده كند يا حتي بسته به زمينه هر دو مدل را به طور همزمان به كار ببرد. اما با 

ي بينابيني بازنمايي رقيب داشت، پس از گذار از مرحلهها كه قبال تفوق ها در مورد يكي از بازنماييانباشتگي تدريجي ناسازگاري
ترين شود. مهمي هدف جايگزين مدل نخستين ميدهي شناختي زيادتري دارد به طور آگاهانه و تعمدي در زمينهكه ميزان بهره

ي ي را در يك زمينهاست. يعني بهتر است تدريس يك مدل علم ��داللت آموزشي مدل بازنشاني استفاده از راهبرد جايگزين كردن
ي آشنا مثل اند آغاز كنيم. مثال اگر آمورش فيزيك نيوتوني را در يك زمينههايي كه شاگردان تجربه كردهجديد متفاوت با زمينه

 هايدنياها كه محيطاي مانند كهي خوبي نخواهيم گرفت. پس بهتر است ابتدا مدل نيوتوني را زمينهبازي واليبال شروع كنيم نتيجه
هاي مجازي ها ياد گرفتند مدل را در اين محيطها معرفي كنيم و پس از اين كه آنآموزان هستند، به آنمجازي ناآشنا براي دانش

شان در مورد بازي واليبال را با استفاده از مدل فيزيك شهودي اوليه و مدل نيوتوني با هايبينيها بخواهيم پيشاز آن دبه كار ببرن
  هاي مجازي هستند.هاي موفقي از استفاده از اين محيطنمونه ��دنياهاكه د.هم مقايسه كنن

اي باشد، درون دهند تغيير مفهومي به جاي اين كه بين حيطههاي زيادي وجود دارد كه نشان مي) معتقد است نمونه17( شولمان
  اي مطرح شود.ي تازهدر زمينه اي است و نيازي نيست كه تئوري هدفحيطه
ها است. نگاري اين مدلهاي ذهني نامرتبط، برونيابي به تغيير مفهومي در مورد مدلهاي موثر آموزشي براي دستز شيوهيكي ا

آمدها توسط يك مدل فيزيكي يا مجازي و يا ي پيبراي اين كار دانش آموزان بايد از طريق پيش بيني بر اساس مدل و مشاهده
ها و باورهاي شان در در اين ها بايد بتوانند نتايج ايدهان را ارزيابي كنند. براي اين كار آنهاي ذهني شوانمودسازي اجتماعي، مدل

                                                            
‡emergent process  
§direct process  

* *sociation-Bi  
† †displacement   
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شود. زيرا ها بخش مهمي از اين راهبرد محسوب ميدر حين انجام اين فعاليت ��وگوي تبييني). گفت3 ,9ها مشاهده كنند (محيط
  آموزان روشن خواهد شد.ودسازي براي دانشبا اين كار الگوي ارتباطي بين دنياي واقعي و محيط وانم

  گوي جستاري و وانمودسازيگفت 
شان را به هم بفهمانند و افكارشان را براي هم توضيح دهند. به اين منظور هايكوشند ايدهآموزان ميوگوي جستاري دانشدر گفت  

هاي كاملي ر را پيش از اين كه ايدهند، و اغلب اين كاشان را در معرض قضاوت ديگران قرار دههايپذيرند تا ايدهاين خطر را مي
كنند ها به دقت توجه ميآورند، به دادهكاوند، به كمك شواهد دليل ميها را ميطور عميقي ايدهها بهدهند. آنداشته باشند انجام مي

  .)9( دبكشنهاي ديگران را تاييد كنند يا به چالش شان دفاع كنند يا مدلهايتا بتوانند از مدل
شان را بازنگري هايوگو از بقيه دريافت مي كنند ايدهچه در جريان گفتوگو اين است كه شاگردان بر اساس آنأساس اين نوع گفت

ي اطالعات تازه افكارش را بازبيني كند. هدف اصلي اين نوع كند در سايهكنند، زيرا فضاي فرهنگي كالس هر كس را تشويق ميمي
تامل  وگوهاست.و تبيين بخش مهمي از اين گفت ***چه معلم تدريس كرده است نيست، بلكه تاملر و توضيح دادن آنوگو مروگفت

كردم؟ چه اتفاقاتي رخ هاي مهمي مانند چگونه فكر ميدار شود. پرسشآموزان معنيهاي كالسي براي دانششود فعاليتموجب مي
كنند. در آموزان معني دار ميهاي كالسي را براي دانشها، فعاليتكردن مورد آنكنم؟ و بلند فكر داد؟ و اكنون چگونه فكر مي

  ).22اند (بندي شدهوگوها وجود دارد دستهور كردن اين نوع گفتهايي كه در كالس براي شعلهها، بر اساس فرصتجدول زير آن
  

 هدف  نوع

  وگوي استخراجيگفت

  در آغاز يك واحد يادگيري:
 آموزانش يا تجارب پيشين دانشروشن كردن دان -
 شانها يا تجارب مرتبطآموزان از ايدهافزايش آگاهي دانش -
  به ديگران ها با گوش دادني ايدهگسترش و توسعه -

  هاوگوي مربوط به دادهگفت

  ها:آوري دادههايي مانند وانمودسازي و جمعدر حين انجام فعاليت
 هامتصل كردن پرسش پژوهش به داده -
 هاي ناسازگار يا ناهنجاريز شدن با دادهگالو -
ي توانند شواهد تاييد كنندههايي كه ميتشخيص داده -

 ادعا باشند.
  ي ارائهها به يك شيوهمتصل كردن داده -

  وگوي توضيحي و تامليگفت

ها و تحليل و تامل در مورد داده روي هم گذاشتن فكرها براي تجزيه
  د وانمودسازي به دست آمده است:ها ماننچه از انواع فعاليتو آن

ه اشاره به شواهد و توضيح دادن داليلي كه بر له يا علي -
 يك ادعا هستند.

ها را بيان و نقد يك اصل علمي يا استداللي كه يافته -
  دهد.توضيح مي

  وگوي استحكاميگفت

ها در يك واحد يادگيري يا هنگام اتصال به بندي فعاليتهنگام جمع
  واحد بعدي:

اند، چرا آن چه كردهتوانند آنينان از اين كه همه مياطم -
اند، را توضيح اي رسيدهاند و به چه نتيجهكار را كرده

 دهند.
  چه رخ داد به صورت گفتاريمرور نقادانه آن -

 
                                                            

§ §explanatory talk  
* *reflection  
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  وگوي جستارگرايانه در يك واحد يادگيريبندي انواع گفت: دسته1جدول
  گيري: نتيجه

  سازيور تسهيل تغيير مفهومي بر اساس وانمودطراحي واحد يادگيري به منظ
هاي مجازي، از ابزارهاي نيرومندي هستند كه به منظور تسهيل وقوع سازيمقايسه و انواع وانمودسازي مانند ايفاي نقش و بازي

يشنهاد شده است. اند. در زير مدلي براي طراحي واحدهاي يادگيري به اين منظور پتغيير مفهومي توسط مولفان مختلف توصيه شده
وگوي ها در بستري از گفتها هنگامي موجب يادگيري واقعي خواهند شد كه فعاليتمهم است كه بدانيم استفاده از وانمودسازي

  جستاري رخ دهند.
. يك ها و افكارشان را در مورد موضوع يادگيري بيان كنندتان بخواهيد ايدهآموزانمعموال در آغاز هر واحد يادگيري از دانش

شود، آغاز خوبي برا ي يك واحد يادگيري است. با اين وگوي استخراجي كه با تعدادي پرسش بازپاسخ و برانگيزاننده شروع ميگفت
هاي كار به اطالعات و درك پيشين دانش آموزان پل زده و درك درست مفاهيم را روي آن ها استوار خواهيد كرد. استفاده از كارتون

  وگو هستند.هاي مناسبي براي آغاز گفتهاي كوتاه بهانهاتمام و فيلمهاي نمفهومي، قصه
ها ها كمك كنيد با نقشآموزان را واداريد فعاليت وانمودسازي را انجام دهند. براي اين كار گاهي الزم است به آندر گام بعدي دانش

ي در اين گام معموال گروه بزرگ اوليه كه شامل همه آشنا شوند، وظايف را تقسيم كنند و مواردي را كه الزم است يادداشت كنند.
شود. در اين مرحله به ياد داشته باشيد كه نياز نيست بيش از حد بر تر تقسيم ميهاي كوچكشد به گروهآموزان ميدانش

  هاي كوچك در اين مرحله مفيدترند. ها و مراحل كار تاكيد كنيد. راهنماييدستورالعمل
وگوي تبييني و تامل در مورد آن چه ن به گروه بزرگي كه شامل كل كالس است در گام سوم براي گفتآموزابازگشت دانش

ها و هاي جديدشان، ضروري است. شايد در اين مرحله الزم باشد شاگردان براي رفع ابهامكردند و ارائه نتايج و ديدگاهبيني ميپيش
، به وانمودسازي بازگردند. در آخرين گام براي بسط و تعميق يادگيري از تكاليف انداي كه مطرح شدههاي تازهكنكاش در مورد سوال

  ها استفاده كنيد.و پروژه
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ي اجتماعي هامهارت كسببر بررسي تأثير آموزش مفاهيم فيزيك دهم 
  دانش آموزان از منظر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان

  سارا پژمان ثاني

  sara.pejmansani@yahoo.com دشرافتيمركزشه، 94دانشجوي دبيري فيزيك ورودي 

  

  چكيده
ــت كه دروس امروزه يكي از اهداف و برنامه  ــي، مبتني بر اين اس ــورتبه هيعلوم پاهاي نظام آموزش ومي و مفه ص

هاي الزم را براي حل مسائل آموزان پس از يادگيري اين دروس، مهارتي كه دانشاگونهبهكاربردي آموزش داده شود، 
  آموزان را نيز پرورش دهند.ي دانشهامهارت ريسازندگي كسب كنند و همچنين دركنارآن  روزمره

هدف ازقرارگرفتن اين درس  درواقعطبيعت است و  يوناني دارد به معناي شناخت و توصيف يفيزيك كه ريشه يواژه
  هاي اطراف خود باشند.آموزان قادر به توصيف پديدهي آموزشي بدين منظور است كه دانشهاربرنامهد

ــجو معلمان  50آماري اين پژوهش  يجامعه ــتهنفر از دانش ــگاه هارش ي آموزش فيزيك و آموزش علوم تربيتي دانش
دســتيابي به ميزان  منظوربهپژوهش  نيدر اگيري تصــادفي اســت. و روش نمونه تشــراف ديشــهفرهنگيان پرديس 

سنجاجتماعي فرم  بر مهارتتاثيرآموزش فيزيك دهم  شجو معلمان قرار گرفت و نتايج نظر شد  ارائهي در اختيار دان
اگردرآموزش، از  است كه نيا انگريبها و مطالعات گسترده است. بررسي 1كارورزي  اين پژوهش حاصل زيست تجربه

ستفاده گردد ميروش صله گرفته و از يادگيري فعال ا سنتي فا شت كه تدريس فيزيك را از هاي  توان اين اميد را دا
سمت روش سنتي به  سوق داد مهارت دانش و كسب مسئلههاي نوين تدريس كه برمبناي حل متدهاي  آموزان است، 

هاي درسي بتوان اهداف سند به تغيير كتاب تيبا عنارودكه انتظارميآموزان شد و ها در دانشمهارت ومنجربه توسعه
  تحول بنيادين را محقق كرد ودرجهت اعتالي نظام آموزشي گامي محكم و موثربرداشت.

  

  كلمات كليدي

  بنيادين سند تحولهاي نوين تدريس، آموزش فيزيك، دروس علوم پايه، نظام آموزشي، روش

  

  

  

  

  



 

380 
 

  مقدمه-1
تحقق اين  منظوربه ؛ كهي دانش آموزان اســتهامهارتي آموزشــي جهان، مبتني بر پرورش هانظامهداف اســاســي امروزه يكي از ا

ــت. مهارت هاروشمهم  ــخص هاييتوانابه معني ايجاد  درواقعي گوناگوني اتخاذ گرديده اس ــائلرويارويي با  منظوربهيي در ش  مس
. شــوديمرايط مختلف ي ســازگارانه با خود و ديگران در شــهاارتباطقالنه و ي زندگي اســت كه منجر به ايجاد رفتارهاي عاروزمره

ي از امجموعهه ب ؛ كهموجودي اجتماعي اســت و براي داشــتن يك زندگي موفق در جامعه به مهارت اجتماعي نياز دارد ذاتاًانســان 
سابي گفته  . مهارت شوديمي آموخته سازمدلشاهده و ي مختلفي همچون تمرين و بازخورد، مهاراهكه از  شوديمرفتارهاي اكت

  .شوديمته به تعامل شخص با ديگران مرتبط است و به مجموعه رفتارهاي متناسب با هنجارهاي اجتماعي گف درواقعاجتماعي 

ستند كهحاكي از اين امر  هاپژوهش سنتي تدريس، اكثر دانش آموزان به درك عميق و كاربردي اوهيشدر  ه ك مفاهيم فيزي زي 
ـــندينم ـــتند و دانش آموزان تنهاروزمرهي مفاهيم در زندگي اجتماعي و ريكارگبهو قادر به  رس ـــي منفعل و  ي خود نيس نقش
ــب  كننديمي دانش را ايفا كنندهافتيدر ــيوه موجب به كس ــودينمي مختلف در آنان هامهارتكه اين ش و اين روش امروزه از  ش

  ت.اس قرارگرفته موردانتقادجهات مختلف 

ــي و  روديماميد  ــي از مندبهرهكه بتوان با كمك كتاب درس ــدهميتنظي نوين تدريس، اهداف هاوهيش ــند تحول بنيادين  ش در س
ي اجتماعي دانش هامهارتي مفاهيم كتاب فيزيك دهم بر كســـب اثربخشـــرا محقق نمود. در اين پژوهش ميزان  وپرورشآموزش

ست. بدين منظور صورت پذيرفته ا ساسب آموزان  سي فيزيك دهم و  ر ا  ازيموردني اجتماعي هامهارتمفاهيم موجود در كتاب در
 25ي آماري كه متشكل از جامعهاختيار  و درفرم نظرخواهي تهيه و تنظيم شد  TISSي پرسشنامه سؤاالتي سني و ردهبراي اين 

  قايسه و بررسي شدند.با يكديگر م هاپاسخگرفت و علوم تربيتي بود قرار  دانشجو معلمنفر  25فيزيك و  دانشجو معلم آموزش نفر

  مسئلهاهميت  -2
است  مؤثردر اين امر  آنچهو  رادارند شدهدادهدانش آموزان توانايي يادگيري مفهومي مفاهيم آموزش شده انجاممطالعات  بر اساس 

سب علم و دانايي وهيش ست ك ست اگر  بامهارتي آموزش اين مفاهيم ا سي تنها قادر به حل م زآمودانشمتفاوت ا سائل كتاب در
ـــائل  ـــد و نتواند از اين مفاهيم در حل مس ارش بوجودآورد ي زندگي و تعامالت اجتماعي بهره ببرد و تغييري در رفتروزمرهباش

صورت نپذيرفته است. شده است كه براثر تجربه ريادگي يادگيري  ) و 1990مازرو ( از ديدگاه ديآيم به دستي به تغييراتي اطالق 
ــوديماين تغييرات زماني منجر به يادگيري  )1987( نيراكل ــخص تغييرات  ش ــبتاًكه در رفتار ش  نياكند در غير  پايدار ايجاد نس

سوب  صورت سان .شودينميادگيري مح شنا سبتاًيادگيري را تغييرات  روان ي تمرين همراه با جهيدرنتكه  پايدار در رفتار بالقوه ن
 [1]. كننديمريف ، تعشوديمتقويت حاصل 

ي دانش هارشد مهارتي نهيزمي اخير، هاشرفتيپي باشد كه عالوه بر پوشش دادن علم روز و اگونهبهمحتواي كتاب فيزيك بايد 
ــي معتقدند بين  برنامه آموزان را فراهم آورد. ــوراي  آنچهريزان درس ــي زيربرنامهش ــدهبرنامه عنوانبهي درس ــد ش ــي قص  ���ي درس

ـــدهي هابرنامه( ديآيدرمي درس به اجرا هاكالساز جانب معلمان و دانش آموزان در  آنچه كننديمد ي و توليطراح ) و ���اجراش
شده برنامهدر اثر اجراي  تيدرنها آنچه صد  سبي برنامه( ديآيمدر اعمال و رفتار فراگيران پديد  يادگيري صورتبهي ق ) ���شدهك

ي اجراي آن از وهيشــو  شــدهنيتدوي برنامهرا در كيفيت دريافت  خألققان علت اين و مح نظرانصــاحب. [2]داردوجود  خألنوعي 
  .[3,4]داننديمسوي مجريان برنامه 

  

                                                            
† † Intended Curriculum 
‡ ‡ Implemented Curriculum 
§ § Attained Curriculum 
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ــي و آموزش به  اكتفا  ــنتي هاروشكردن معلمان فيزيك به كتاب درس ــتعوامل مهم در ايجاد اين  ازجملهي س كه براي  خألهاس
ستهامهارتدريس روي آورد كه مبتني بر پرورش ي نوين تهاروشبرطرف كردن آنان بايد به   نيترمهميكي از  ؛ي دانش آموزان ا

  است. قرارگرفتهي و تحقيق موردبررسموارد آن مهارت اجتماعي است كه در اين مقاله 

 ي زندگي مردم در دنياي امروزه نســـبت به گذشـــته تغييرات چشـــمگيري داشـــته اســـت به همان ميزاننحوه كهنيابا توجه به 
ي متناسب با هامهارتكه پرورش  كنديماين تغييرات ايجاب  ؛ ومردم و جامعه دستخوش تغييراتي شده است ازيموردني هامهارت

ي جدي ازهاين ازجملهي اجتماعي در نوجوانان هامهارتقرار بگيرد. پرورش  وپرورشآموزشي نظام هابرنامه رأسدنياي امروزي در 
دانش آموزان بخش عظيمي  كهييازآنجاملموس است.  كامالًكمبود آن در روابط اجتماعي نوجوانان ي امروز بشري است كه جامعه

سپري  سه  ساعات زندگي خود را در مدر سي را در پرورش كودكان و نوجوانان  توانيملذا  كننديماز  سا شي ا سه نق گفت كه مدر
  ق براي رسيدن به اين اهداف است.ي دقيهايزيربرنامهملزم به  وپرورشآموزشو نظام  كنديمايفا 

كه  شوديمي رفتاري دانش آموزان احساس وهيشي كارورزي، در دورهيي از جانب محقق در ازهاين TISS يپرسشنامهعنايت بر  با
  به موارد زير اشاره كرد: توانيم

ي خود در رابطه با مباحث هايكالســـهم بايد توانايي و مهارت خوب گوش كردن را بياموزند و بتوانند با دوســـتان و آموزاندانش 
  ادب و احترام صحبت كنند. تيبا رعا هامعلممدرسه و  نيمسئولدر رابطه با  نيچنهم ؛ وصحبت كنند شانموردعالقه

يي چون كمك كردن به اعضــاي خانواده، حس همدلي و هم دردي هامهارتيي كه فرزند نوجوان دارند، معتقدند كه بايد هاخانواده
، صداقت در رفتار و گفتار، بيان احساسات و تمايالت و رازداري و حفظ اسرار خانواده باتجربگانوانايي مشورت كردن با بزرگان و و ت

  در فرزندانشان پرورش بيابد.

ــهروند جهاني  عنوانبهو همچنين  امعه ي برخوردار اســت لذا اين مهارت در ارتباط با جاژهيوي اجتماعي از جايگاه هامهارتيك ش
يي ازهاين ازجملهاست.  رگذاريتأثي جهاني نيز جامعهبلكه بر  شوديمشامل خود فرد و خانواده و اطرافيان  تنهانهو  رديگيمصورت 

ي مختلف آن در سطح هانمونهكه امروزه شاهد  و ظالمبه دفاع كردن از حق خود در برابر افراد زورگو  توانيم شوديمكه احساس 
ساير شهروندان  فشارتحتطقي بودن و عدم زورگويي و جهان هستيم، من قرار ندادن ديگران براي پذيرش افكار شخصي، كمك به 

شاره  سنديده و كمك كردن و قرض دادن به افراد نيازمند جامعه و... ا سهيم كردن ديگران در امورات پ شهروندي،  و رعايت حقوق 
  كرد.

ـــترهبه علت  توانيم درمجموع هارت اجتماعي را از ي رگذاريتأثي گس ياي امروزه، م حائز اهميت بودن آن در دن هارت و  اين م
ي شناختي، اجتماعي و نگرشي و هامهارتو سنجش تمام  شدهانجامبا بررسي  ؛ ودر نوجوانان نام برد ازيموردني هامهارت نيترمهم

  ي قرار گرفت.موردبررسنها مهارت اجتماعي به محتواي كتاب فيزيك دهم و به علت محدوديت زمان، در اين مقاله ت با توجه

  تعاريف-3
سب با  يهامهارت ست كه متنا سايرين به كار و موقعيت  هنجارهاي اجتماعياجتماعي مجموعه رفتارهايي ا در ارتباطات فردي با 
  شامل موارد زير است: هاآنبرخي از  كه [5]د آورينتايج مثبت را به بار مو  شوديگرفته م

باطي:ا يهامهارت ) 1 با غر يها، مهارتيركالميكالمي، غ يهامهارت رت باط، ارتباط  يه در برقراري ارت ، برقراري هابهياول
 .دوستي، ارتباط با جنس مخالف

مربوط به توانايي نه گفتن، بيان نيازهاي خود، شـــناســـايي حقوق خود و ديگران،  يهامهارت: جرئت ورزي يهامهارت ) 2
 ، پذيرش محاسن خود، بيان احساسات و عقايد خود، تعريف و قدرداني از ديگرانيريدپذبيان خشم، انتقاد كردن، انتقا



 

382 
 

 

سئول يهامهارت ) 3 ستو نوع يريپذتيمربوط به پرورش حس همكاري، م سه، مربوط به ه يها: مهارتيدو مكاري در مدر
 .اجتماعدر منزل و همكاري در  يهمكار

 .، مطالعه و اداره امور مالي خويشيابيتي، هومراقبت از خود يها: مهارتيخودگردان يهامهارت ) 4

سايي ارزش يهامهارت  ) 5 شنا مربوط به  يهاتمربوط به درك اجتماعي و مهار يهامهارت جامعه: يهادرك اجتماعي و 
 .جامعه يهاشناسايي ارزش

  .[6]ت پر كردن اوقات فراغ يهامهارت ) 6

شنامه س شنامه  نيتركاملكه يكي از  TISSي پر س سي اهمهارتپر ست به برر افراد در  ازيموردني هامهارتي اجتماعي نوجوانان ا
شامل برخي از  پردازديمسنين نوجواني  سط ايندر بيتزن شوديم زيباال ني هامهارتو  شنامه تو س ستر (وف. اين پر ) تهيه 1992و

ست. در  39شد. حاوي  شش گزينه ا صالًي مربوط به گزينه نمرهي مثبت هانهيگزعبارت داراي  ر) خيلي كم صف( ستيندرست  ا
درست است  شهي) و همچهاراست (درست  اوقات شتري) بسهاست (ي درست ) تا حددواست (ي درست ) كميكاست (درست 

توسط اين پرسشنامه  ردهر في اجتماعي هامهارتي ارزيابي نحوهي معكوس است گذارنمرهي منفي روش هانهيگز در پنج) است.(
ي هامهارتباشد  ترنييپاگر اي اجتماعي باالست و هامهارتباالتر از ميانگين باشد داراي  اشنمرهر فردي است كه اگ صورتنيبد

  است. شدهگرفته ميانگين در نظر عنوانبه آزموناستاندارد  بر اساس 98نمره اجتماعي پايين داردوالزم به ذكر است كه 

له  قا كه در اين م فاهيم فيزيك دهم  ـــتبرخي از م ته فادهمورداس ندشـــده قرارگرف ـــت از مفهوم  ا ندازهعبارت اس ، تغيير ****يريگا
لت هايني مواد، هاحا چالي، يمولكولنيبي رو بادل انرژي، انرژي دروني ����هاخ طا، ����و ت ندازهي خ ، ����ي فيزيكيســــازمدلي، ريگا
نرژيهــاروش ـــتگي ا ــايس تقــال گرمــا، حــاالت مواد، پ ن ــــاط گرمــايي*****ي ا نبس ، ظرفيــت �����توان، �����، تخمين زدن، گرمــا و ا

  .ميپردازيمي ترموديناميكي. حال به شرح اين مفاهيم چرخه، �����گرمايي

 صيف  قبالًكه  طورهمان سي و تو ست كه به برر شد فيزيك علمي تجربي ا شاره  و  پردازديمي اطراف هادهيپدنيز به آن ا
  .ميكنيم استفاده ******آن كميت ي از يكاي مناسب باريگاندازهبراي گزارش نتايج  ؛ كهي استريگاندازهاساس آن 

  به فازي  فازهاز اين بخار) هســتند كه به تبديل مواد از يكي اگاز (فاز) جامد، مايع و حالت (تمام مواد پيرامون ما در ســه
  .نديگويمديگر را تغيير حالت 

  خودخودبهكار و خود صورتبه گاهچيهولي عكس اين عمل  شوديممنتقل  سردتربه جسم  ترگرمگرما همواره از جسم 
 .سازنديم ريپذامكانوسايلي هستند كه اين فرآيند را  هاخچال. يدهدينمرخ 

  

 
 
 

                                                            
* * Measurement 
† † Refrigerator 
‡ ‡ Internal Energy 
§ § Modeling 

***** Conservation of Energy 
† † Thermal Expansion 
‡ ‡ Power 
§ § Heat Capacity 

****** Physical Quantity 
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  ــوديمي يك جســم انرژي دروني گفته دهندهليتشــكي ذرات هايانرژبه مجموع  ������انرژي جنبشــي مجموعبه عبارتي  ش
  جسم است. كي ������پتانسيل و
  د طول و جرم، عدم ي فيزيكي ماننهاتيكمي ريگاندازهكه همواره در  گفت توانيمي و دقت ريگاندازهدر مفهوم خطاي

  دقيق گزارش داد. صورتبهنتيجه را  توانينمقطعيت و خطايي وجود دارد و 
  سي، ساده و آرماني بر صورتبهي طبيعي هادهيپدي در فيزيك به معناي تعريف كردن سازمدلمفهوم اي تحليل و برر

  از درخت. هاگبري افتادن دهيپدمانند 
  سه صورت رسانش گرمايي گرمابهانتقال������تابش گرمايي و *******، همرفت�������دهديم رخ .  
  ــت كه انرژي نه ــتگي انرژي گوياي اين عبارت اس بلكه از  روديماز بين  خودخودبهو نه  ديآيم به وجود خودخودبهپايس

 .شوديمجسمي به جسم ديگر و از حالتي به حالت ديگر تبديل 
 ضوع، نياز داريم گاهي اوقا شناخت بهتر يك مو ار از فرايند تخمين يا ي تقريبي را به كار ببريم. براي اين كااندازهت براي 

  از مسائل است. در علم بلكه در زندگي روزمره نيز روش مفيدي در حل برخي تنهانهتخمين  ميكنيمبرآورد استفاده 
  اما تعريف علمي و فيزيكي آن آهنگ  داننديمي معنهمي انرژي يا نيرو هاهواژي توان را با واژه معموالًدر مكالمات روزمره

  .كار معيني را انجام داد توانيمي زمانمدتانجام كار است. به عبارتي يعني اينكه بدانيم در چه 
  ــي ا ني آدماتا  ميدهيمظرفيت گرمايي به مقدار گرمايي كه به مقدار معيني از يك ماده ــخص يش پيدا فزابه ميزان مش

شتري براي افزايش دما نياز دارد و  ؛ وشوديمكند گفته  شد به گرماي بي شتر با ر مايعات هر دهر چه ظرفيت گرمايي بي
  .ديآيمبه جوش  رتريدچه ظرفيت گرمايي بيشتر باشد 

  هاداده ليوتحلهيتجز-4
كلي  صورتهب سؤالي اجتماعي و يك هاارتمهآموزش مفاهيم فيزيك دهم بر  ريتأثي  ◌ نهيدرزم سؤال 20فرم نظرخواهي شامل 

ي اجتماعي دانش آموزان هامهارتبر كسب  توانديمي نوين تدريس هاروش، آموزش فيزيك با كمك درمجموعشما  به نظركه آيا 
  باشد؟ است. مؤثر

  .دهديمخالصه نشان  صورتبهن را ي بين دانشجو معلمانظرخواهاز توزيع فرم  آمدهدستبهي آماري هاداده 2و  1ي شمارهجدول 

  نتايج نظرخواهي 1جدول 

  آموزش علوم تربيتي آموزش فيزيك پاسخ

  %55,6 %32 بلي

  %44,4 66,8 خير

  

  

                                                            
† † Kinetic Energy 
‡ ‡ Potential Energy 
§ § Thermal Conduction 

******* Convection 
† † Thermal Radiation 
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  آخر سؤال 2جدول 

  آموزش علوم تربيتي آموزش فيزيك پاسخ

  %80 %60 بلي

  20% %40 خير

  

  

  .دهديماول پرسشنامه را نشان  سؤال 20به ي آموزش فيزيك رشتهي دانشجو معلمان هاپاسخ 1-4نمودار شماره 

  

  
ــت كه  1-4نمودار  ــجو معلمان علوم پايه  66,8حاكي از اين اس ــد از دانش ــتهدرص ي آموزش فيزيك بر اين باورند كه آموزش رش

  ي اجتماعي در نوجوانان را ندارد.هامهارت و ارتقامفاهيم فيزيك دهم قابليت ايجاد 
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  فرم نظرسنجي است. سؤاالتي به ي علوم تربيترشتهاسخ دانشجو معلمان ي پدهندهنشان 2-4نمودار  

  

  

  
  

ــجويان فيزيك عقيده دارند كه آم ــجويان علوم تربيتي برخالف دانش ــت كه دانش وزش مفاهيم نمودار فوق بيانگر اين اس
  باشد. مؤثري اجتماعي نوجوانان هامهارت بر كسب توانديمفيزيك دهم 

 سؤالي آموزش فيزيك و آموزش علوم تربيتي به هارشتهي دانشجويان هاپاسخه ترتيب بيانگر ب 4-4و  3-4ي نمودارها
  .*ي استنظرخواهآخر فرم 

  

  

  

  

                                                            
 مؤثراجتماعي دانش آموزان  يهامهارتبر كسب  توانديمي نوين تدريس هاروشبا كمك ، آموزش فيزيك مجموعدرشما  به نظرآيا  *

 باشد؟
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رشته ي علوم تربيتي2-4نمودار
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ـــهيمقابا  ـــجويان  گونهنيا توانيمفوق  3-4و  1-4ي دو نمودار س ـــتدالل كرد كه دانش ـــتهاس ي آموزش فيزيك رش
كهيباوجودا ند ن قاددار فاهيم فيزيك اعت ندينمدهم  آموزش م قا  ريتأث توا جاد و ارت هارتچنداني بر اي ماعي هام ي اجت

ـــد، ولي  ـــته باش ي هامهارتبر  توانديمآموزش مفاهيم فيزيكي  درمجموعبر اين باورند كه  وجودنيباانوجوانان داش
ك آموزش صحيح اين اميد را داشت كه با كم توانيمي مناسب آموزشي فراهم گردد بسترهااگر  ؛ وباشد مؤثراجتماعي 

  ي اجتماعي را در دانش آموزان پرورش داد.هامهارتو مناسب، 
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آموزش  ريتأثعلوم تربيتي با  دانشــجو معلماني موافق بودن ميزان چشــمگيري از دهندهنشــاني نمودار فوق هاســتون
بودن دانشــجويان  دهيعقهمي دهندهنشــان ؛ وي اجتماعي در نوجوانان اســتهامهارتمفاهيم فيزيك بر كســب و بهبود 

  آموزش فيزيك و علوم تربيتي است.

  يريگجهينتبحث و -5

ندجمعدر مقام  ندعبارتي اجتماعي هامهارتچنين گفت،  توانيمي ب باطي يهامهارت -1از  ا  -3ورزي  جرئتمهارت  -2 ارت
ـــئول مربوط به پرورش حس همكاري، يهامهارت ـــتو نوع يريپذتيمس درك  يهامهارت -5ي خودگردان يهامهارت -4ي دوس

ــايي ارزش ــناس ــت  هاآندر مورد  قبالً پر كردن اوقات فراغت؛ كه يهامهارت -6 جامعه يهااجتماعي و ش ــده اس  ازجملهبحث ش
بخش هر جامعه در پرورش  نيمؤثرتر عنوانبهي امروزي است و نظام آموزشي جامعهبراي زندگي در  ازيموردني هامهارت نيترمهم

  ي اجتماعي در دانش آموزان نوجوان است.هامهارتي مناسب براي كسب و ارتقا هانهيزمافراد، ملزم به فراهم آوردن 

ي اكتسابي دارد جنبهكه اين مهارت بيشتر  دهنديمي اجتماعي به عوامل متعددي بستگي دارد و تحقيقات نشان هامهارتكسب 
 كه رايزي كارورزي است هادورهگام اول، آموزش درست معلمان و دانشجو معلمان در و يادگيري است. پس بنابراين  آموزشقابلو 

پرورش دهد و بتواند حضوري سازنده در  آموزانشدانشرا در  هاآني الزم را داشته باشد تا بتواند هامهارتدر ابتدا معلم خود بايد 
شته باشد و در گام بعد ي تدريس مناسب در هاروشي مناسب آموزشي و هارساختيزد با ايجا توانيم تغيير و تحول آموزشي دا

  را فراهم آورد. هامهارتي رشد اين نهيزمكالس 
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علوم تربيتي 4-4نمودار
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ي قرار گرفت. نتايج حاصل از تحقيقات موردبررسي اجتماعي دانش آموزان هامهارتآموزش مفاهيم فيزيك بر  ريتأثدر اين پژوهش 
ـــجو معل ـــتهمان حاكي از اين امر بودند كه از ديد دانش ي اجتماعي دانش هامهارتي فيزيك، آموزش مفاهيم فيزيك دهم بر رش

ي هامهارتبر كســب  توانديم. ولي دانشــجويان علوم تربيتي، بر اين باور بودند كه فيزيك دهم كندينمي را ايفا مؤثرآموزان نقش 
، درمجموعشما  به نظركلي مطرح گشت كه: آيا  ي با اين مضمونسؤالدر آخر فرم نظرسنجي،  ؛ وباشد مؤثراجتماعي دانش آموزان 
باشــد؟ نتايج حاكي از  مؤثري اجتماعي دانش آموزان هامهارتبر كســب  توانديمي نوين تدريس هاروشآموزش فيزيك با كمك 

اهيم ي آموزش مفرگذاريتأثدانشـــجويان آموزش فيزيك با  نكهيباوجوداي هر دو گروه از دانشـــجو معلمان بود. گســـتردهموافقت 
ـــاهده كرديم كه از هامهارتفيزيك دهم بر  ي دانش هامهارتي آموزش مفاهيم فيزيك بر رگذاريتأثي اجتماعي مخالف بودند مش

دانشجو معلمان  ازنظراستدالل كرد كه  توانيم گونهنيا ني؛ بنابراي نوين تدريس استقبال كردندهاروشآموزان نوجوانان به كمك 
اگر بســترهاي مناســب آموزشــي فراهم  رادارنديك توانايي و پتانســيل افزايش مهارت در دانش آموزان آموزش فيزيك، مفاهيم فيز

ي دانش دهندهانتقال صــرفاًي ســنتي كه هاروشي نوين تدريس اســتفاده شــود. بدين منظور معلم بايد برخالف هاروشگردد و از 
  ي را ايفا نمايد تا مقصود حاصل گردد.كنندگليتسهاست نقش 

  

  سپاسگزاري
ــتاد ارجمند  غيدريبي هاكمكدر تهيه و نگارش اين مقاله از زحمات و  ــركار خانماس ــتاد محترم دانشــگاه  س ــليميان، اس دكتر س

  .مينمايماست كه از ايشان نهايت قدرداني را  شدهاستفادهي شهيد شرافت دانشكدهفرهنگيان 
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  خير  بلي  TISSپرسشنامه  بر اساسنوجوانان ي اجتماعيهامهارتر مفاهيم فيزيك دهم ب راتيتأثفرم نظرسنجي 

  

  داشته باشد؟ ريتأثش آموزان تكاليف و وظايف، براي دان موقعبهانجام  بامهارت توانديمي زمان ريگاندازهمفهوم  آيا آموزش-١

  داشته باشد؟ ريتأثارهاي مختلف بر مهارت كمك كردن به ديگران در انجام ك توانديمآيا آموزش مفهوم انتقال انرژي -2

 قرار دادن محيط و ديگران دانش آموزان تاثيربگذارد؟ ريتأثتحت  بر مهارت توانديمو تبادل انرژي  هاخچالآيا آموزش مفهوم ي-3

  بگذارد؟ ريتأثبر مهارت رازداري دانش آموزان  توانديمآيا آموزش مفهوم انرژي دروني -4

  يي و دروغ نگفتن دانش آموزان تاثيرداشته باشد؟گوقتيحقبر مهارت  توانديمي ريگندازهاآيا آموزش مفهوم خطا و  -5

  داشته باشد؟ ريتأثلع بودن دانش آموزان از وقايع اطراف بر مهارت مط توانديمي در فيزيك سازمدلآيا آموزش مفهوم  -6

  تاثيرداشته باشد؟دانش آموزان  كارميتقسبر مهارت  توانديمآيا آموزش مفهوم توان  -7

  بگذارد؟ ريتأثدر دانش آموزان  گرانيبا دبر مهارت برقراري ارتباط  توانديمآيا آموزش مفهوم تبادل انرژي  -8

  داشته باشد؟ ريتأثت مشورت كردن دانش آموزان بر مهار توانديمي ريگاندازهآيا آموزش مفهوم دقت  -9

  داشته باشد؟ ريتأثت دانش آموزان بازگويي احساسا رتبامها توانديمدماسنجي  آيا آموزش مفهوم -10

  داشته باشد؟ ريتأثكردن دانش آموزان  بر مهارت دفاع توانديمآيا آموزش مفهوم فشار  -11

  بگذارد؟ ريتأث هاآني زيستظلمبر عادل بودن دانش آموزان و  توانديمي آيا آموزش مفهوم پايستگي انرژ -12

شبر چشم توانديمن زدن آيا آموزش مفهوم تخمي -13 سائل پو ضروريغي و توجه نكردن دانش آموزان به م سائل  تمركزي ر بر م
  مهم تاثيربگذارد؟

  ي حمايتي تاثيربگذارد؟هاگروهبر مهارت پيوستن دانش آموزان به  توانديمي مولكولنيبآيا آموزش مفهوم نيروهاي  -14

  داشته باشد؟ ريتأثب صحبت كردن دانش آموزان وبر مهارت خ توانديمآيا آموزش مفهوم انرژي  -15

  داشته باشد؟ ريتأثي بر مهارت سازگاري با محيط دانش آموزان ريتأث توانديمي ماده هاحالتآيا آموزش مفهوم تغيير  -16

  ي بر مهارت خوب گوش دادن دانش آموزان داشته باشد؟ريتأث توانديمل آيا آموزش مفهوم انرژي پتانسي -17

  ش آموزان داشته باشد؟ي بر روي مهارت كنترل و غلبه بر خشم دانريتأث توانديما آموزش مفهوم ظرفيت گرمايي آي -18

  ي و قدرداني دانش آموزان داشته باشد؟شكر گذاري مهارت رو بري ريتأث توانديمي ترموديناميكي چرخهآيا آموزش مفهوم  -19

  ي بر روي مهارت پذيرفتن اشتباهات داشته باشد؟ريتأث توانديم توسط نيرو شدهانجامآيا آموزش مفهوم كار  -20
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  ـــما  به نظرآيا ـــب  توانديمي نوين تدريس هاروش، آموزش فيزيك با كمك درمجموعش ي اجتماعي هامهارتبر كس
 باشد؟ مؤثردانش آموزان 
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  ضمايم
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بررسي تاثير استفاده از تكاليف هدفمند بر كاهش كج 
آموزان سال دهم در خصوص هاي درس فيزيك دانشفهمي

  چند مفهوم خاص

  
 ،فاطمه كاظمي 

 

 gmail.com09330922fkazemi@، مركز شهيد شرافت، 94يري فيزيك ورودي دبدانشجوي 

  

  چكيده
فيزيك از بنيادي ترين دانش ها و اساس همه ي مهندسي ها و فناوري ها است. هدف اصلي اين علم، بررسي و     

برخي از  تحليل طبيعت است. بسياري از دانش آموزان و دانشجويان در فراگيري آن با مشكل مواجه مي شوند.
فراگيران، برداشت هاي غلط بسياري در مفاهيم فيزيك دارند. اين برداشت هاي غلط، مانع درك عميق مطالب درسي 
مي شود. كج فهمي، زماني اتفاق مي افتد كه شخصي به مفهومي كه نادرست است، معتقد باشد. در كتاب فيزيك دهم 

ي مي كند. هدف از اين پژوهش، اصالح كج فهمي دانش آموزان، مفاهيمي وجود دارد كه دانش آموزان را دچار كج فهم
  در برخي از مفاهيم اين كتاب است.

ي تكاليف هدفمند براي به چالش كشيدن دانش فراگيران نسبت به مطالب از عوامل موثر در يادگيري دروس، ارائه    
دارد و دانش آموزان در آن ها با بدفهمي درسي است. به اين منظور، برخي از مفاهيم كه در كتاب فيزيك دهم وجود 

نيرو، كار و انرژي پتانسيل، قانون  گيري، چگالي،دقت اندازه مواجه هستند انتخاب شده كه به اين ترتيب است:
پايستگي انرژي، گرما و دما. و همچنين برخي از علت هاي كج فهمي در اين مفاهيم بررسي و براي جبران ضعف دانش 

  فاهيم تكاليفي طراحي خواهد شد.آموزان در اين م
آموزان به درستي طراحي كرد و شود، در صورتي كه بتوان تكاليف هدفمند را با سطح واقعي دانشپيش بيني مي     

در زمان مناسب و با ابزار مناسب اجرا شود، كج فهمي هاي ناشي از اين مفاهيم در دانش آموزان تا حد زيادي كاهش 
  پيدا خواهد كرد.

  ات كليديكلم
هدفدار، كتاب فيزيك دهم كج فهمي، تكاليف  
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  مقدمه - 1
بر اساس نظريه ي ساختن گرايي، دانش آموزان هنگام ورود به هر مرحله يا موقعيت جديد آموزشي، در مورد موضوع آموزشي، با   

در مورد موضوع جديد آموزشي نيز ممكن توجه به تجارب قبلي شان، داراي مجموعه اي از باور هاي درست و غلط هستند. بنابراين 
است تصورات نادرستي در ذهن آن ها شكل گيرد. آن دسته از تصورات دانش آموزان كه با اصول علمي پذيرفته شده، مغاير بوده يا 

  ود.ناميده مي ش "كج فهمي"در تناقض باشد و فراگيران به وسيله ي آن ها قادر به توضيح درست پديده هاي علمي نباشند ، 
محققان زيادي در كشور هاي مختلف، كج فهمي هاي فراگيران درموضوعات مختلف رابررسي كرده اند. كج فهمي ها در يادگيري   

بنابراين الزم است كج فهمي ها در برنامه ي درسي ملي پيش بيني شود و بايد برنامه  [1]به ويژه يادگيري علوم اهميت زيادي دارند.
راه حل هاي بسياري براي  [2] ي احتمالي را به منظور دستيابي بيشتر به اهداف آموزشي، شناسايي كنند.ريزان درسي كج فهمي ها

  رفع اين كج فهمي ها وجود دارد. يكي از راه هاي رفع كج فهمي ها طراحي تكاليف هدفمند مي باشد.
كاهش يابد و موفقيتهايش در فرآيتد  طراحي و تهيه ي تكاليف هدفمند و مناسب به دانش آموز كمك مي كند تا خطاهايش  

طراحي تكاليف بايد هدفمند و انعطاف پذير باشد. اگر اين تكاليف به درستي ارائه شود منجر به پيشرفت  [3] يادگيري افزايش يابد.
زان را در تحصيلي دانش آموزان مي شود. پس بايد طراحان تكاليف درسي دقت الزم را به كار برند و تفاوت هاي فردي دانش آمو

  [4]نظر بگيرند. تكاليف درسي بايد متنوع باشند و معلم براساس اهداف معين شده، به دانش آموز تكليف بدهد.
از اين رو طراحي تكاليف هدفمند، نقش بسيار مهمي در يادگيري و كاهش كج فهمي دانش آموزان ايفا مي كند. اين اهميت باال  

ز مفاهيم كتاب فيزيك دهم، كه دانش آموزان را دچار كج فهمي مي كنند، بررسي و براي سبب شده است تا در اين مقاله برخي ا
  رفع آن ها تكاليفي طراحي شود.

  

 اهداف اصلي تحقيق:-2

  
ــناســايي كج فهمي دانش آموزان در چند مفهوم خاص از كتاب فيزيك دهم وطراحي تكاليف هدفمند براي كاهش و  .1 ش

 رفع كج فهمي ها

 
 قيق:اهداف فرعي تح3-

  
  شناسايي مفهوم كج فهمي و انواع آن و داليل ايجاد كج فهمي  . 1
  شناسايي وطراحي انواع تكاليف هدفمند بامولفه هاي استانداردو خالقانه . 2

 
 اهميت و ضرورت پژوهش:4-

  
 يرخ م يزمان ،يكوشد. كج فهم يتفكر م يندخالق و آشنا با فرآ يشهروندان يجادبه ا يلن يجوامع برا يآموزش علوم در همه       

 يانسان، هر فرد يذهن يتماه ليلشود كه به د ياعتقاد دارد كه به طور معقول نادرست است. فرض م يدهد كه شخص به مفهوم
 يف. تحريستدرست از جهان ن يذهن ييبازنما يكس دانش كامل ندارد و دارا يچمساله ه يناست. در ا ياز كج فهم يانواع يدارا
ضوع كج فهم يك ستن يمو ست باعث ا، ي ست تنها  يكدر انتقال  يشود. هر فرد يكج فهم يجاداما ممكن ا ستقل ا  يكمفهوم م

شده كه ممكن است نادرست  ي بارهدر يگريد يمتواند مفاه يم يرندهارائه انتخاب كند، گ يمجموعه از اطالعات را برا مفهوم ارائه 
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كند  ياشاره م يمفهوم يرهايسوء تعب يادرهم  ي، مفاهيمعلم يرغ يهاافكار و باور  ي،به تصورات قبل ي. كج فهميدباشد، تصور نما
  است. يرمدرن كامال مغا يعلم يردانش آموزان با تفس يددهد كه در آن عقا يرا نشان م يو حالت

نش در كتاب فيزيك دهم، مفاهيمي وجود دارد كه دا [5]يك فرد ممكن است چندين تصور ذهني از برخي پديده ها داشته باشد.  
آموزان را دچار كج فهمي مي كند. در پژوهش حاضر، كج فهمي هاي ناشي از مفاهيم دقت اندازه گيري، چگالي، نيرو، كار و انرژي 

  پتانسيل، پايستگي انرژي مكانيكي، گرما و دما مورد بررسي قرار خواهد گرفت و براي رفع آن ها راه حلي ارائه خواهد شد. 
 

  انواع كج فهمي:5-
   

 اهيم پيش دانستهمف-1-5
 يدبا يرزمينآب در ز ياناز مردم معتقدند كه جر ياريبس ،مثال يروزمره دارند. برا ياتدر تجرب يشههستند كه ر يعموم يميمفاه 

  .ينندب يم ياندر جر يرا به صورت نهر ها ينسطح زم يآن ها آب ها يراروان باشد ز ييبه صورت نهرها
 
 عقايد غير علمي -2-5

 افسانه هاست. يرنظ ياز آموزش علم يرغ يت آموخته شده توسط دانش آموزان از منابعشامل نظرا   

 
 يادراك يها يبد فهم-3-5
ـــود كه دانش آموزان اطالعات علم يم يجادا يمورد هنگام ينا  ـــند كه حت يرا به گونه ا يش اطالعات با  يناگر ا يآموخته باش

ــورات قبل ــ يعلم يرغ يدو عقا يتص ــاد باش ــآنها در تض ــاد به وجود آمده نم يابيو علت  يرد، به تفس از  ييرها يپردازند و برا يتض
آن ها  يماند كه خود دانش آموزان در مورد مفاه يفمدل ها آنقدر ضــع ينكنند. ا يرا ارائه م يفيضــع يها مدلخود،  يآشــفتگ

 ندارند. يكاف يناناطم

  يبوم يها يكج فهم- 4-5

 شوند. يم يدارند، ناش يگريد يمعنا يعلم ينهو در زم يمعن يكروزمره  يكه در زندگ يكلمات ها از كاربرد يدسته از كج فهم اين  
، دچار مشكل "يخچال هاي طبيعي عقب نشيني كرده اند"يك دبير زمين شناسي مشاهده كرد كه دانش آموزان با اين ايده كه 

مخالف حركت مي كند. جايگزيني كلمه ذوب شدن هستند زيرا آن ها تصور مي كنند يخچال متوقف شده، بازگشته و در جهت 
  ، كمك مي كند. "قسمت جلويي يخچال سريع تر از تشكيل يخ، ذوب مي شود"براي عقب نشيني به تقويت تفسير صحيح يعني 

  يواقع يها يفهم كج-5-5

باور  ينشوند. آشكارا ا يفظ مكامال ح يزن يشده و در بزرگسال يجادا يينپا ينهستند كه در سن ياشتباهات يواقع يها يكج فهم  
 افراداز ذهن  ييجا يكتصور ممكن است در  ينخواهد بود. اما ا يمعن يكند ب ينقطه برخوردنم يكبه  بار دوكه رعد و برق هرگز 

 [6]وجود داشته باشد.
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  داليل ايجاد كج فهمي ها-6

 ي،چگال يري،دقت اندازه گ يمدر مورد مفاه يكج فهم يلدال يافتن يدانش آموزان وجود دارد. برا يبر كج فهم ياديز ياربس يلدال 
 ينهانجام شده در زم يمقاالت و پژوهش ها يو مطالعه  يگرما و دما به بررس يكي،مكان يانرژ يستگيپا يل،پتانس ي، كار و انرژ يرون

از  يككه هر  يمكرد يدات پدس ييها يافتهبه  يزيكف يرشته  يد و دبيرانمصاحبه با اسات يقو از طر يممفاه ينا يكج فهم ي
  كرد: يمخواه يرا بررس يممفاه

  يرياندازه گ دقت-6-1 

 تجربه تفاوت است. يوجود دارد كه معموال دانش آموز نسبت به آن ب ييتفاوت ها يزيكو ف ياضياعداد ر ينب ،در مبحث دقت  
  :كه يدهدنشان م

   شود. يكند و لذا دچار اشتباه م ينم يتابا معنا را رع يدانش آموز رقم ها ،هنگام تبدبل واحد. در 1 

 ياز مقدار دقت آن باشد و اگر دقت عدد يكند كه مضرب درست يريرااندازه گ يتواند اعداد يفقط م يرياندازه گ ي يلهوس هر. 2
  .يستن يحنباشد آن عدد صح يكسان يلهبا دقت وس

 ينم اشوند و مخصوصا دقت آنها ر يهستند دچار مشكل م يمكه به صورت نماد عل يمعموال دانش آموز. در برخورد با اعداد .3 
 كند. يينتواند تع

تر دانش  يقانتخاب عدد دق يدارد معموال برا يشتريدقت ب دود كدام عدش يدهدهد هر گاه چند عدد داده و پرس ينشان م . تجربه4 
  [7]توانند انتخاب كنند. يروند مشخص را نم يكآموزان سر در گم هستند. و 

  چگالي-6-2

است كه جرم ماده  يننشانگر ا يآن كه چگال يفتعر ينشوند چون با ا يمفهوم دچار اشتباه م يندانش آموزان در درك درست ا  
  گردند. يدو جسم دچار مشكل م يچگال ي يسهدر مقا تيبتر ينبه ا .شوند يآشنا نم يرستانتا چه حد متراكم شده است در دب

عاجز  ،روند يها در آب فرو نم يكشت ،آهن از آب يبودن چگال يشترسوال كه چرا با وجود ب ينبه ادانش آموزان از پاسخ  يبرخ  
 يدهنرس تثابت اس يموضوع كه چگال يناز دانش آموزان به درك ا ياست. و برخعدم درك درست اين مفهوم نشانگر  ينهستند و ا

 اند. 

  يلپتانس يكار و انرژ نيرو،-6-3

به وجود مي  يمشكالت يزن يممفاه ينآن در درك ا اب يارتباط كار و انرژ يلكه به دل ،وجود دارد ييها يهمكج ف يرو،در مفهوم ن  
كه  يده شود كه چرا فرديكه از دانش آموز پرس ي. هنگاميمدانش آموزان هست يندر ب يممفاه ينا يقو شاهد عدم درك عم آورد

 يم يگرانكه د يبكشد در حال يرونوصل است را باال برده و خود را از آب برا كه به او  يتواند طناب ينم ،شود يعرق م يادر در
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 ،او درك نكرده است كه يراقادر به پاسخ دادن آن نخواهد بود. ز ،بكشند يروناو وصل است را گرفته و او را ب كه به يتوانند طناب
 وارد كند.  يروتواند به خود ن ينم ،جسم يكدو جسم وجود دارد و  ينب ،روين

است. چون در  يدر مفهوم انرژ يكج فهم يجادعامل ا يي،توانا يشود. در واقع كلمه  يم يدهانجام كار نام ييتوانا يدر فارس انرژي،  
انجام  ييتوانا ياست ول يانرژ ياست كه مثال كاغذ دارا يدر حال ين. ايمدان يم يزيانجام دادن چ به داشتن فرد را ييتوانا يفارس

 ينرفع ا يرا ندارد. برا انجام كار ييتوانا ياست ول ينزم يگرانش يانرژ يساكن است دارا ينزم يكه رو يتوپ يك ايكار را ندارد. 
 ،انجام كار است يتقابل يدارا ،انجام كار است. كاغذ يبرا يتيظرف ياستفاده كرد. در واقع انرژ يتظرف ي توان از واژه يمشكل م

 [8]كار انجام داد.يط، توان با فراهم آوردن شرا يم يعني

 شود. يمفهوم كار م يقتفاوت منجر به عدم فهم عم ينمتفاوت است. ا يبا مفهوم آن در زندگ فيزيك،كار در  مفهوم  

  يكيمكان يانرژ پايستگي-6-4

مثال  يشوند. برا ياصل در تضاد است دچار مشكل م ينكه با ا ينندب يم يزهاييچ يواقع يايكه دانش آموزان در دن يياز آنجا  
با  ينرسند و ا يم زميناجسام با هم به  يبرسد كه همه  يجهنت ينبه ا يددهم دانش آموز با يزيكدر كتاب ف 4-2براساس پرسش 
 شود. يم يزيكمفهوم در ف ينموضوع مانع درك ا ينمتفاوت است. و ا يندب يم يواقع يايآنچه كه فرد از دن

  و دما گرما-6-5

 ييها ياز كج فهم يشوند. برخ يمفهوم گرما و دما م يدر باره  يمختلف يها ين دچار كج فهمدانش آموزا ،مختلف يندر سن  
 قرار است: يناز ا ،توانند با آن رو به رو شوند يدهم دانش آموزان م يزيككه در كتاب ف

 دارند. يمتفاوت ياتاق دما ي. اجسام در دما1

 اطرافشان باشند.  يطتوانند داغ تر از مح ي. اجسام م2

  جوش هم باالتر رود. يتواند از نقطه  يآب م ي. دما3
  . تفاوت دما و گرما را نمي دانند.4 
  [9]. گرما را كميتي متعلق به يك جسم مي دانند.(مانند دما)5 

  
  جمع آوري داده -7
    

براي اين مفاهيم طراحي در اين مرحله، به بررسي كتاب فيزيك دهم پرداخته شد. تعداد تمرين ها و فعاليت هايي كه در كتاب   
تكليف در عنوان هاي فعاليت، تمرين و پرسش آورده  28شده بود را بررسي كرديم. به طور كلي براي همه ي اين مفاهيم در كتاب 

شده بود. كه همه ي اين آن ها براساس سطوح يادگيري مورد بررسي قرار گرفت. تا ميزان كارآمدي اين تكاليف مورد بررسي قرار 
 9تكليف در سطح دانش يا به ياد آوردن،  4تكليف،  28در بعضي از اين تكاليف، دو سطح يادگيري وجود داشت. از بين گيرد. 

  تكليف نيز در سطح تجزيه و تحليل قرار داشت.  5تكليف در سطح كاربرد و  19تكليف در سطح درك يا فهميدن، 
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  تحليل داده ها-8
  

ه به تعاريف واژه ها، طي بررسي و تحليل محتواي كتاب و فعاليت هاي خواسته شده در فهم در تحليل نتايج به دست آمده با توج  
بهتر اين داده ها دو نقص عمده مشاهده مي شود. اول آن كه بيشتر فعاليت هاي داده شده در سطح تكرار و كاربست بوده و عموما 

معنايي بيشتر جهت گستردگي درك مفاهيم بشود، پرداخته نشده  فعاليت هايي كه منجر به تفكر خالق و فعاالنه وايجاد ارتباط هاي
است.  والبته دراين بين نبايد ازاثرات مخرب كنكور غافل شد كه سهم بسيار زيادي در جهت دهي سبك يادگيري دانش آموزان به 

  سمت حفظ طوطي وار دارد.
ه به پيوستگي بسيار بااليي كه با هم دارند، كه به نقص دوم، عدم ارتباط مناسب بين مفاهيم فيزيك و مفاهيم رياضي با توج

  نظر مي رسد محتواي اين قسمت ها بايد از نگاه آموزش تلفيقي بيشتري بهره مي جست. 
  
  نتيجه گيري -9

به منظور كمك به اعتالي سطح يادگيري درفعاليت ها وسواالت ومحتواي مفاهيم موردنظر، تالش شده است تا با طراحي تكاليف   
مند، دانش آموزان را به چالش كشيده و در جهت درك عميق اين مباحث و رفع كج فهمي ها گام برداشته شود، لذا از تكاليف هدف

نه به عنوان وظيفه اي  كه معلمان براي دانش آموزان تعيين مي كنند تا آنها را در ساعات خارج از مدرسه انجام دهند، بلكه براي 
مهارتهاي كسب شده و به كارگيري آموخته هاي جديد و براي تثبيت يادگيري و فعاليت هاي خواندن ايجاد فرصت براي انجام دادن 

و كارهاي تمريني و انفرادي به كار گرفته مي شود. اين نوع تكليف از قديمي ترين و با سابقه ترين انواع تكليف شب است. با وجود 
ل برانگيز است. وچنانچه در ارايه آنها به تفاوتهاي فردي دانش آموزان توجه اين، از نظر تاثيرگذاري و سودمندي، براي شاگردان سوا

  شود مفيد خواهد بود 
تكليفي كه منجر به هدايت دانش آموز به فراسوي كارها و فعاليت هاي كالسي و يادگيري ايده ها و مهارت ها در موقعيت هاي   

  جديد مي شود، بيشتر خودانتخابي وحتي خالقانه است. 
به اعتقاد فويل، وقتي دانش آموز مفاهيم و مهارت هاي مكتسب در كالس درس را با هم تركيب كند و در يك راه يا راه هاي جديد   

و متفاوت به كار بندد، تكليف خالقيتي انجام داده است. امكان دارد تكاليف خالقيتي به صورت كتبي يا شفاهي يا به صورت انجام 
  [10]دادن كاري صورت پذيرد.

همانطور كه گفته شد، تكاليف موجود در كتاب از كارآمدي چنداني برخوردار نيست. لذا براي ايجاد سطوح يادگيري باالتر و كاهش   
كج فهمي هاي دانش آموزان در مفاهيم مذكور، به طراحي تكاليفي اقدام شد و انتظار مي رود باانجام درست اين تكاليف و رسيدن 

  سط دانش آموزان، يادگيري اين مفاهيم به گونه اي درست و عميق صورت گيرد.به پاسخ درست آن ها تو
در همين راستا با مراجعه به انواع آزمون ها وتكاليف موثر واستفاده از نظرات وتجربيات اساتيد دانشگاهي ودبيران   

  مدارس، چند الگو ي مفيد در طراحي تكاليف پيشنهاد مي گردد:
ي ساده ومتنوع جهت جلب دانش آموزان ديداري وتبديل زبان نوشتار به تصوير جهت درك استفاده از شكل هاي رنگ-

  مناسب تر
استفاده از نمادسازي براي مفاهيم مشكل تر وتكرار در استفاده از نمادها تا مطلب براي ذهن تبديل به غريبه آشنا گردد، -

  فاوتمثال نماد تصوير فضانورد معلق براي تغييرات وزن در فضاهاي مت
  استفاده ازخود دانش آموزان در طراحي انواع سواالت برحسب دريافت خودشان از موضوع-
ارايه تكاليف گروهي كه قطعا نيازمند آن است كه با افرادي آگاه وعالقمند دربين همكالسي ها ويا حتي خارج از فضاي -

  همكالسي ها صورت پذيرد.
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تن گزارش توصيفي از وضعيت مثال دو قوطي روغن جامد ومايع ،هردو قراردادن دانش آموز در آن موقعيت خاص وخواس-
به وزن يك كيلوگرم را در منزل به كمك طراحي آزمايشي تفاوت يا شباهت چگالي هاي آنها را به همراه مراحل كار 

  بصورت گزارش مبسوط به كالس بياورند.
تكليف هدفمند در ادامه آورده شده است. و در آخر اميد  براساس موارد گفته شده براي آشنايي با اين تكاليف، دو نمونه  

آن است كه با تامل در نحوه جذب دانش آموز و برگزاري كنكور تدابيري اتخاذ گردد، تا دبيران بتوانند با توسعه عملكردشان 
  به جريان تبديل علم به زندگي كمك شاياني بنمايند.

  
د در حال هل دادن يكي از ديوارها ي خانه است. چرا با شكل زير شخصي را نشان مي دهد كه با زحمت زيا .1

  وجود اين كه شخص خسته مي شود ولي از نظر فيزيكي كاري صورت نمي گيرد؟

  
  

. با استفاده از مقداري الكل، مقداري روغن مايع، يك بطري پالستيكي يا شيشه اي كه شكل خوشگلي داشته باشد و مقداري 2
  يز براق ديگر، رنگ خوراكي و نوار چسب يك اسباب بازي زيبا بسازيد.به اين ترتيب كه:پولك، منجوق، اكليل يا هر چ

  ) حدودا يك چهارم بطري را با الكل پر كنيد و چند قطره رنگ خوراكي به آن بيفزاييد. 1
طره هاي روغن سانتي متر جاي خالي در دهانه ي بطري بگذاريد. صبركنيد تا ق 5) حال روغن را روي الكي بريزيد. حدودا 2

  آرام بگيرند. 
  )حاال چيز هاي براق را درون بطري بريزيد. از اشياي سبك استفاده كنيد. 3
  ) وقتي همه ي درخشنده ها را ريختيد، به آرامي تا لب ظرف را پر از روغن كنيد.4
  )در ظرف را خيلي محكم ببنديد. 5
قاتي مي شــوند و رنگ شــيري مي گيرند. در ميان آنها ذره هاي ) حاال به آرامي ظرف را تكان بدهيد. روغن و الكل با هم 6

  كوچك به زيبايي برق مي زنند. 
  . حاال به جاي تكان دادن، بطري را بچرخانيد.ديقه بر كنيد تا روغن دوباره آرام بگيرد 10تا  5) 7

  ساختار اين وسيله را توضيح دهيد و براساس چگالي توضيح دهيد.
  
  مراجع 
، نوآوري هاي "كج فهمي هاي دانش آموزان در يادگيري مفاهيم الكتروشيمي در دبيرستان"ي، رسول، عبداهللا ميرزاي ]  1[

  .4آموزشي، شماره 
 razhayeolom.blogfa.com، 15/10/96طهماسبي، مجتبي، آموزش علوم و نقش كج فهمي ها در آن،  ]  2[

 tghafouri.blogfa.com، 10/10/96تكاليف هدفمند، غفوري، طيبه،  ]  3[
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 www.farsnews.com، /15/10/96ريبرز، طراحي تكاليف بايد هدفمند و انعطاف پذير باش،حميدي، ف ]  4[

، نوآوري هاي "كج فهمي هاي دانش آموزان در يادگيري مفاهيم الكتروشيمي در دبيرستان"عبداهللا ميرزايي، رسول،  ]  5[
 .4آموزشي، شماره 

 razhayeolom.blogfa.com، 15/10/96زش علوم و نقش كج فهمي ها در آن، طهماسبي، مجتبي، آمو ]  6[

 
 riazi-shahreza.blogfa.com، 10/10/96، كج فهمي هاي دقت اندازه گيرينمازي، سعيد،  ]  7[

 saleavaliha91.blogfa.com، 15/10/96كساييان، مجيد، چرا تعريف انرژي در فارسي كج فهمي ايجاد مي كند؟،  ]  8[

، در نشريه ي نوآوري "بررسي كج فهمي هاي دانش آموزان پايه ي پنجم ابتدايي درباره ي مفهوم دما و گرما"بدريان، عابد،  ]  9[
 .1392هاي آموزشي، 

 tghafouri.blogfa.com، 10/10/96تكاليف هدفمند، غفوري، طيبه،  ]  10[

   



 

400 
 

 

  عنوان:  

  بررسي تدريس زيست شناسي بر اساس رويكرد ساختن گرايي

  

  nassimnasseri@yahoo.comنسيم ناصري، 

  دانشجوي رشته آموزش زيست شناسي دانشگاه فرهنگيان پرديس نسيبه

 

 چكيده :

امروزه رويكرد آموزشي به نو آوري، خالقيت و توليد دانش است. و اين در جريان تدريسي محقق ميشود 
محيط وكشف حقايق بنا شود. يكي از الگو هاي تدريسي كه تناسب كه بر اصل تعامل يادگيرندگان با 

ويژه اي با اين موضوع دارد الگوي تدريس ساختن گرايي است. ديدگاه ساختن گرايي آموزش را متحول 
كرده است و كاربرد اين نظريه در آموزش و تدريس سبب فعال شدن يادگيرنده، يادگيري مهارت هاي 

نديشه او ميشود.در اين الگو به دست آورد هاي شخصي و توليد  و ابداع روش حل مسئله  و برانگيختن ا
ها و مفاهيم توجه خاصي ميشود.در اين روش معلم و همه امكانات تسهيل كننده توليد دانش توسط 
دانش آموزان هستند. امروزه با توجه به اين كه بخش مهمي از مشكالت روز دنيا چه بوم شناختي و چه 

شه در زيست شناسي دارند.بنابراين چالش جدي قرن حاضر در در آموزش زيست شناسي ، اقتصادي ري
تغيير رويه از الگو هاي تدريس سنتي به الگوي ساخت گرايي است، تا دانش آموزاني خالق، متفكر و با 
قدرت تحليل باال تربيت شوند. در اين مقاله كه به شيوه مروري تهيه شده است، ضمن تبيين الگوي 

اختن گرايي و مراحل آن، تدريس درس زيست شناسي در قالب اين الگو و الزامات آن مورد بررسي س
قرار گرفته و راهكار هايي بدين منظور ارائه شده است. هم چنين به منظور درك هرچه بهتر ساخت 

  گرايي و كاربرد آن در تدريس زيست شناسي، يك طرح درس ساخت گرايانه معرفي شده است.

  

  واژه: ساختن گرايي، الگوي تدريس، زيست شناسي، معلم، دانش آموزكليد 
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  مقدمه : 

هيچكس نميداند براي اولين بار در تاريخ ، تدريس از چه زماني آغاز شد اما احتمال داده ميشود كار تدريس به صورتي كه ما      
دانش آموز ريشه در قرون وسطي دارد. در تاريخ  ميشناسيم و غالبا عمل ميكنيم ، يعني سخنراني يك معلم  براي تعداد زيادي

كهن وقتي كتاب ها كمياب ميشد در استادان اين احساس به وجود مي  آمد كه دانش خود را در غالب سخنراني و خطابه منتشر 
آن شاگرد يك كنند. اما در حال حاضر اين باور وجود دارد كه اين روش به تنهايي يك روش سودمند تدريس نيست ؛ زيرا اوال در 

موجود انفعالي محض است كه دانش اموز مانند يك ليوان خالي انگاشته ميشود كه بايد از كوزه ي دانش معلم پر شود ، . دوما با 
روش سخنراني و خطابه به ويژه دانش زيست شناسي كه يك علم بسيار بزرگ با زير شاخه هاي فراوان است به صورت كوهي از 

زيرا پژوهش ها در زيست شناسي نسبت به ساير علوم سريع تر پيشرفت ميكنندو اساتيد و معلمان تمايل مشكالت جلوه ميكند ؛ 
دارند تمام نتايج جديد را همراه با يافته هاي قبلي حين تدريس بيان كنند. سوما روش سنتي سخنراني منجر به سطحي نگري و 

معلم من مايل است كه من چه  "همواره از خود ميپرسند درك سطحي از حقايق ميشود. دانش آموزان در اين روش سنتي 
تا درست در برابر آن انجام وظيفه كنند.همين باعث ميشود دانش آموزان علي رغم موفقيت در امتحانات كتبي  "چيزي را بدانم ؟

حد زيادي مرتفع شده در عرصه ي پژوهش و تحقيقات موفقيت چنداني پيدا نكنند. يكي از الگو هاي تدريسي كه اين مشكالت تا 
  است. "الگوي تدريس ساختن گرايي"است 

  

  . معرفي الگوي ساختن گرايي : 1
در فرهنگ انگليسي و فارسي به معناي ساختن ، بنا كردن ، طراحي كردن ، تدوين كردن و   constructivismواژه ي     

پشتوانه تاريخي  در فلسفه ، روانشناسي و تعليم و نظريه دادن است. ساختن گرايي شاخه اي است از روانشناسي شناختي و از 
  تربيت برخوردار است. 

بنا به تعريف ، ساخت گرايي يك فلسفه يادگيري است كه به موجب آن انسان با بهره گيري از تجارب قبلي ،  شناخت خود را از   
ردن دانش جديد است. اين الگو از پوياترين و جهان پيرامونش ميسازد.به بيان ديگر دانش و تجربه قبلي هر فرد پيش نياز بنا ك

كارآمد ترين الگو هاي تدريس است كه در آن دانش توسط خود فرد ساخته ميشود و توليد دانش امري مستمر است. الگوي 
و اجتماعي ساخته و پرداخته ميشود-ساختن گرايي در زندگي واقعي در نتيجه تعامل افراد در محيط طبيعي يا در بافت فرهنگي

طي آن دانش آموزان انديشه ها يا مفاهيم جديدي رابراساس دانش موجود به دست مي آورند. بنابراين در تدريس به جاي تحميل 
كردن تعدادي مفاهيم و تعريف هاي نظري و از پيش آماده شده ، بايد راه ساختن مفاهيم در ذهن و ايجاد ارتباط بين مفاهيم و 

بياموزيم. در اين رويكرد  ، معلم نقش تسهيل كننده يادگيري ، راهنما ، هدايتگر و همشاگردي را دنياي واقعي را به دانش آموز 
دارد و نبايدتنها با تلقين معلومات و دانش خود ذهن دانش آموزان را به يك جهت بكشاند ؛ بلكه تنها مقدمات و لوازم اوليه براي 

راي طراحي كتاب درسي است و قابليت علمي و تعميم پذيري براي همه يادگيري را فراهم مي آورد. اين نظريه الگوي خوبي ب
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و يادگيري را از سطح دانش به سطح قضاوت و ارزشيابي ميكشاند    سطوح تحصيلي را دارد. براي اجرا بسيار ساده و ملموس است
  و يادگيري رواني حركتي را با عواطف و شناخت عجين مي سازد.

  : . مراحل الگوي ساختن گرايي2

ميدهند  E5به طور كلي پنج مرحله اصلي براي اجراي الگوي ساختن گرايي در نظر گرفته ميشودبرخي به اين پنج مرحله عنوان 
  آغاز ميشود.  Eچون نام هر مرحله با حرف 

  :  Engagingدرگير كردن يا انگيزش -1

وي هدف دارد. در آموزش نيز ايجاد انگيزه و هيجان براي انجام هر كاري داشتن انگيزه مهم ترين نقش را در پيشبرد انسان به س
نخستين گام براي يادگيري دانش آموز است. وظيفه معلم در اين مرحله برانگيختن كنجكاوي و توجه دانش آموزان است. طرح 

ازي هاي فكري يك معما ، تعريف يك داستان ناتمام ، نمايش دادن عكس يا فيلم ، اجراي مطالب درس در قالب نمايشي كوتاه و ب
  راه هايي براي جلب توجه دانش آموزان است.

  : Explorationاكتشاف يا كاوش -2

پس از آنكه فضاي كالس به اندازه كافي جذاب شد ، دانش آموزان به طور مستقيم به مشاهده و بررسي موضوع ميپردازند. و با 
انش سازي ميپردازند. در اين مرحله معلم ميكوشد كمك گرفتن از همه حواس خودو با كمك گرفتن از همه حواس خود به د

موضوع را مطرح كند و با طرح پرسش هاي تفكر برانگيز دانش آموزان را به سوي يك چارچوب دقيق و هدفمند فكري سوق دهد. 
كردن هدف از هم چنين توصيه ميشود كه دانش آموزان به چند گروه تقسيم شوندتا عالوه بر استفاده از انديشه يكديگر ، دنبال 

  طريق افراد گروه را به جاي تك روي بياموزندو تمرين كنند.

  :Explanationتوضيح و شرح -3

معلم در اين مرحله از دانش آموزان ميخواهدكه مشاهده ها و آموخته هاي خود را در اختيار يكديگر قرار دهند ، به بحث و تبادل 
به عبارتي تفاهم وتوافق در مورد مسائل مطرح شده مهم ترين اقدام اين مرحله  نظر بپردازند و براي آن ها توضيح منطقي بيابند.

تلقي ميشود. معموال در كار هاي گروهي از هر گروه يك نفر براي يادداشت مشاهدات و نكات مهمي كه ساير اعضاي گروه مطرح 
  ميكنند انتخاب ميشود.

  :  Elaborationگسترش و بسط -4

ظرات همه ، معلم بايد افكار و استدالل هاي نادرست را مشخص كند و مفاهيم درست علمي را پس از شنيدن ايده ها و ن
جايگزينشان كند. اما اين مطالب درست ، نبايد از طريق توضيح مستقيم به دانش آموز تفهيم شود ؛ بلكه در اين مرحله معلم به 

ان ميدهد كه دانش آموزان با تعميم و گسترش يافته ها و ايجاد دانش آموزان راه جمع آوري اطالعات بيشتر از منابع مختلف را نش
  ارتباط بين ايده هاي مرتبط به هم ، توانايي به كارگيري اين مفاهيم در موقعيتي جديد را كسب كند.
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  :  Evaluationارزشيابي -5

رو برخالف روش قديمي ارزشيابي  هدف از اين مرحله آن است كه دانش آموز از ميزان پيشرفت سطح علمي خود آگاه شود از اين
كه توسط معلم انجام ميشد ، اين كار توسط خود دانش آموز انجام ميشود.مثال ميتوانيم از هر گروه بخواهيم كه گزارش كارخود را 
ه نوشته و سپس آن را بررسي كنند (خودارزيابي). ويا اين كه گزارش ها بين گروه هاي مختلف پخش شود و هر گروه گزارش گرو

ديگر را ارزيابي كند(دگرارزيابي). هم چنين استفاده از چك ليست هاي مشاهده و گفت و گو ونظرخواهي از دانش آموزان در مورد 
فعاليت هاي يكديگر نيز ميتواند به ارزشيابي بهتر تغييرات فكري و علمي دانش آموزان كمك كند.  به طور كلي سنجش و 

  رآيند يادگيري است. ارزشيابي در اين رويكرد بخشي از ف

.دستورالعمل ها و راهكار ها ي عملي تدريس زيست شناسي براساس الگوي ساختن 3
  گرايي:

  از گروه هاي يادگيري مشاركتي استفاده كنيد.-1

  تكاليف ارزنده و مفيد مطرح كنيد.-2

  از مدل ها ، موالژ ها و آزمايش هاي مناسب ه عنوان ابزار هاي تفكر استفاده كنيد.-4

  بحث كردن و نوشتن را تشويق كنيد.-5

  دانش آموزان را ملزم به توجيه پاسخ هاي خود كنيد.-6

  فعاالنه گوش كنيد.-7

  )2001-(فن دويل 

  سوال هاي باز پاسخ بپرسيد.-8

  اجازه دهيم پاسخ هاي دانش آموزان درس راجلو ببرد.-9

  يش دهند.فرصت هاي مختلف ايجاد كنيد تا دانش آموزان دانش خود را نما-10

  پيوسته يادگيري كه رخ ميدهد را بازنگري كنيد.-11

  به جاي تمركز بر پاسخ هاي درست ، بر تفكر دانش آموزان تمركز كنيم.-12

  (كارپنتر)

از دانش آموزان بخواهيد گزارش كاملي در مورد مفاهيم يك تصوير يا يك پاراگراف از متن كتابشان آماده كنند. مثال از -13
  سته شود به مدت يك دقيقه روي منشا تصلب شرائين صحبت كنند.شاگردان خوا
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  از فيلم ها و عكس هاي مناسب براي تغهيم بهتر درس استفاده كنيم-14

صندلي هاي كالس به صورت گرد دور تا دور كالس چيده شوند يا در صورت نشستن به صورت گروهي صندلي ها به شكل -15
  علم هستند چيده شوند. نيم دايره هاي كوچكي كه رو به سمت م

  يك محيط مناسب به وجود آوريد يا حتي االمكان جلسات را در محيط طبيعي مربوط به موضوع درس برگزار كنيد.-15

  .ضرورت حفظ ارتباط با طبيعت در تدريس ساخت گراي زيست شناسي:4
شناسي امروز دنيا اين است كه هر گونه از راهكار ها بايد گفت  نظريات پيشتاز در عرصه آموزش زيست  15در توضيح شماره 

آموزش زيست شناسي بايد بر پايه زيست شناسي ملموس دنياي طبيعي باشد.به عبارتي آموزش واقعي زيست شناسي (گياهان، 
جانوران و ميكروبها) بايد در فضاي آزاد صورت گيرد. طبيعت بايد نقطه شروع آموزش زيست شناسي در تمام سطوح باشد.وقتي 

آموزان در حين برگزاري كالس مدرسه در معرض هواي باز دنياي طبيعي قرار گيرند آنچه كه در كالس بياموزند جامع،  دانش
مرتبط و بي واسطه خواهد بود.ارتباط با طبيعت ميتواند منتهي به اين نگرش در دانش آموزان شود كه نه تنها ميتوانند درباره 

ند ؛ بلكه نسبت به حفظ و حراست محيط زيست خود مسئووليت پذيري نشان دهند. پيرامون زنده و زيباي خود چيزي بياموز
تعداد زيادي آزمايش و تجربه ميداني وجود دارد كه به طور زنده در محيط مدرسه يا حداكثر در شعاع يك كيلو متري مدرسه 

اير جانوران ، مشاهده رشد گياهان و توزيع و قابل اجرايند ؛ مانند شناسايي گياهان و جانوران ، مطالعه روي رفتار پرندگان و س
  پراكنش آن ها.

  برخي از معايب و مشكالت پيش روي الگوي ساختن گرايي:-5
  روش تدريس ساختن گرايي علي رغم مزيت هاي زيادي كه دارد مانند هر نظريه ديگري جنبه هاي منفي هم دارد:

  وزشي  در يك دوره كاهش ميابد.اين روش بسيار وقت گير است و در نتيجه كميت مواد آم-1

  تهيه و تدارك ابزار و وسايل مورد نياز براي اجراي اين الگو هزينه بااليي دارد.-2

اين روش تماما بر فرديت دانش آموز تمركز دارد و در واقع بار زيادي را بر دوش دانش اموز قرار ميدهدكه ممكن است خارج از -3
  توان يك دانش آموز معمولي باشد.

  دستاورد هاي اجراي اين روش به طور دقيق قابل پيش بيني نيستند. -4

  

  تدريس مبحث صداهاي قلي بر اساس الگوي ساختن گرايي:-6
مرحله اول:  در تدريس اين مبحث معلم ميتواند يك جلسه قبل از دانش آموزان بخواهد براي جلسه بعدي هر گروه يك گوشي 

ر روز تدريس  صندلي ها به صورت گروهي و به شكل نيم دايره هاي كوچك چيده پزشكي با خود به همراه داشته باشد. د
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ميشوند.گوشي پزشكي براي دانش آموزان تدائي كننده رشته و شغل پزشكي و فضاي بهداشت و درمان خواهد بود و همين باعث 
  جلب توجه دانش آموزان به مبحث و ايجاد انگيزه و هيجان در آنها خواهد شد.

: معلم از دانش آموزان ميخواهد كه با گوشي پزشكي كه با خود آورده اند به صداي قلب و نبض روي مچ دست خود و مرحله دوم
هم گروهي هايشان گوش دهند. سپس معلم از دانش آموزان ميپرسد كه در هر بار گوش كردن با گوشي چه صدا هايي 

را خواهند داد. در اينجا  معلم ميتواند از دانش آموزان  "پ قلب!صداي تاالپ تولو"ميشنوند.آن ها به احتمال زياد پاسخ سطحي 
بخواهد كه جزئيات صدا هايي كه ميشنوند را بيان كنند دانش آموزان اين بار با دقت بيشتري به صدا ها گوش خواهند كرد..سپس 

  كند.معلم به صورت اجمالي  بسته شدن دريچه هاي مختلف قلب در هر مرحله و علل آن را بيان مي

مرحله سوم: در اين مرحله معلم از دانش آموزان ميخواهد كه مشاهدات و آموخته هايشان را به هم ارتباط داده ،دراختيار همديگر 
بگذارند، به بحث و تبادل نظر بپردازند و براي آن ها توضيح منطقي بيابند.به عبارتي با توجه به آموخته هايشان  براي هر صدايي 

  بياورند.دانش آموزان بايد نتايج وتوضيحات خود را يادداشت كنند.  كه ميشنوند دليل

مرحله چهارم: در اين مرحله معلم سوال هايي ميپرسد تا موضوع را گسترش داده و به دنياي بيرون تعميم دهد. مثال ميتواند 
ا را تغيير دهند؟ معلم در اينجا ميتواند بپرسد :آيا همواره فقط همين صدا ها از قلب مي آيد يا بيماري هايي ميتوانند اين صدا ه

  منابع و روش هايي براي يافتن پاسخ پيشنهاد كند.

مرحله پنجم: ارزشيابي مستمر در طول انجام فعاليت انجام ميشد. در اين مرحله براي ارزشيابي پاياني، معلم ميتواند از روش 
گروه بخواهد  گزارش كاملي از طرح و فعاليت انجام داده ارائه  خودارزيابي و دگرارزيابي استفاده كند. به اين صورت كه از هر

كنند.سپس گزارش را در اختيار گروه هاي ديگر قرار دهند.سپس مقايسه نموده و با توجه به راهنمايي معلم براي هر مورد نمره 
  د.  منظور شود. و يا خود گروه ها بر اساس معيار هاي تعيين شده از سوي معلم به خود نمره دهن

  :نتيجه گيري

الگوي تدريس ساخت گرا يك الگوي دانش آموز محور است كه به جاي تدريس بر يادگيري تاكيد دارد. دانش آموزان در اين   
الگو طي تالش براي حل مسائل علمي، دائما فرصت ساماندهي و بازسازي ادراك خود را دارند و ميتوانند براي رسيدن به دانش 

ه ريزي كنند. كالس هايي كه از طريق ساختن گرايي اداره ميشوند جوي شبيه كارگاه آموزشي دارند. الگوي چندين راه را برنام
ساختن گرايي دانش آموزان را براي تحليل، تفسير و پيش بيني ترغيب ميكند و معلم در اين روش نقش زمينه سازي و هدايت را 

علم در اين روش از فعاليت هاي اصيل يادگيري استفاده ميكند يعني برعهده دارد و مسئوليت اساسي با دانش آموزان است. م
فعاليت هايي كه به موقعيت هاي زندگي واقعي خارج از مدرسه شبيه اند. يعني عيني و واقعي اند نه انتزاعي. حداكثر يادسپاري و 

نجام دهد؛ به عبارتي يادگيرنده هرچه از يادآوري زماني اتفاق مي افتد كه يادگيرنده خود بگويد و بنويسد و يا خود بگويد و ا
حواس بيشتري در يادگيري استفاده كند ميتواند مطالب بيشتري را به خاطر سپارد و به ياد آورد.و اين دقيقا همان چيزي است 
كه در ساختن گرايي اتفاق مي افتد. روش تدريس ساخت گرايي روش تدريس مناسبي براي بسياري از مباحث كاربردي زيست 

شناسي است. مطابق روش تدريس تشريح شده دانش آموز ابتدا با مسئله درگير شده، پس از احساس نياز، مفاهيم درسي را 
  آموخته و كاربرد آن در مسائل زندگي روزمره را مي آموزد و اين نوع يادگيري عميق تر و پايدارتر مي باشد.
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  آموزش سطح ارتقاي در مجازي آموزش نقش
 1 غالمي اعظم 

 2 جاللي حوا

  Azam.Golami@gmail.com نفرهنگيا هنشگادا علمي عضوهيئت و ژيفيزيولو  ايكترد1

  havajalalifard@yahoo.com ن،فرهنگيا هنشگادا ريجانو ژيفيزيولو شدار شناسيركا ينشجودا 2

  چكيده 
 را حوزه اين  اطالعات عصر به ورود با ، آموزش. است شده اساسي تغييرات دستخوش كه است نهادهايي نخستين از آموزش نهاد

 سيستم ، باب در  جديد پاراديمي عنوان به الكترونيكييادگيري  ، اين باالي بسيار هاي قابليت به توجه با. است ساخته متحول
 آموزش اهميت و بكارگيري ضرورت آن به پاسخگويي در كنوني آموزشي نظام ناتواني و آموزش، براي ضاتقا عظيم حجم و آموزشي

 يادگيري براي را زيادي بسيار هاي بستر و ها موقعيت جديد فنĤوري يك عنوان به اطالعات فنĤوري. ارد ند وجود ترديدي الكترونيكي
 فنĤوري از استفاده . گيرد مي قرار استفاده مورد يادگيري در يادگيري تسهيل ايبر مهم ابزاري و وسيله عنوان به و است كرده فراهم
 گذار تاثير بسيار يادگيري از گيري بهره كه اند آورده بوجود فنĤوري بر مبتني آموزش در را فراواني بالقوه توان اطالعات نوين هاي

  . ميباشد

 .باشد مي يادگيري ميزان بر آن تاثير و اطالعاتي نوين دهي ياد رايندف در جديد آوريهاي فن هاي نقش بررسي مقاله اين از هدف
 در و googleبا  الكترونيكي يادگيري و آموزش زمينه در متعدد منابع از استفاده اطالعات حاصل جهت تحليل در اين تحقيق با

 بدست آمده است. ها هكتابخان و جستجوي اينترنتي و Group‐Learning ، Self‐Learning، E‐Learning سايتهاي

 اطالعات فناوري اساس بر آموزش در كه است داده نشان است شده اسنادي گردآوري روش با كه تحقيق اين از حاصل هاي يافته
 اساس بر فرصت اين از استفاده با آموزش. است برقرار زمان هر در و جا همه در آموزش و رفته بين از زماني و مكاني هاي محدوديت

 يادگيري درسي، موضوعات بين پيوستگي و فراگير گرداني خود مساعي، تشريك فعاليت، بدليل و بوده گيران فرا تك تك توانايي
    .افتد مي اتفاق بهتر

 خوديادگيري -يادگيري گروهي -فضاي الكترونيكي -زيرساخت هاي مجازي -آموزش مجازي :كلمات كليدي
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 مقدمه  .1

. هستيم مجازي دنياي به فيزيكي دنياي از ديگر گذر عبارت به يا محور، ‐اطالعات جامعة به محور –صنعت جامعة از گذر حال در ما
 نهادهاي اجتماعي از يكي. است آن ويژگيهاي شناخت مستلزم محور، –اطالعات جامعة اثربخش در زندگي و اطالعات عصر به ورود
جامعة  به گذر در. است عالي و عمومي سطوح يادگيري در و آموزش نهاد شد، خواهد وسيع تغييرات دستخوش عصر اين در كه

. شود جديد تنظيم رويكردهاي براساس مي بايد يادگيري و آموزش و است جامعه آموختگان دوش دانش بر عمده نقش اطالعاتي،
 كشور آموزشي نظام طحس باالترين تا ترين پايين از آموزش الكترونيكي، وسيع و سريع گسترش پهنه، اين به شدن وارد نياز پيش
 باشد. مي

ي  توسعه هاي برنامه با ارتباط در شده انجام مطالعات. است دگرگون ساخته وجوه تمامي در را بشر زندگي رايانه، از استفاده امروزه
 اطالعات فناوري هاست. بطور كلي برنامه اينگونه در ارتباطات اطالعات و فناوري نقش بودن محوري ي دهنده نشان كشورها، اغلب

 كه اي گونه به داد، قرار استفاده مورد آموزش و كارآيي كيفيت ارتقاي براي قوي و نيرومند ابزاري عنوان به توان مي ارتباطات را و
 شركت درسايت .نباشد درس هاي در كالس فيزيكي حضور به نيازي ديگر و دهد قرار تغيير دستخوش را سنتي آموزش هاي شيوه

 اينترانت يا اينترنت ,شبكه ,فشرده ديسك بر مبتني تواند مي الكترونيكي اموزش: است نوشته)1381,كترونيكيال يادگيري(سخاروش
 و گرافيك, انيميشن, صدا ,ويدئو, متن نظير متفاوت هاي فرمت با اطالعاتي عناصر از , محتوا ارائه براي الكترونيكي اموزش. باشد

   .نمايد مي استفاده شده سازي شبيه يا مجازي هاي محيط
 طريق از هررشته ومجرب اساتيد وتجارب اموزشي محتواي ارائه از است عبارت الكترونيكي بيان كرد كه اموزش) 2004( مختاري
 ).7(گردند مند بهره ها اموزش اين از جهان ي نقطه هر در توانند مي دانشجويان اين كه مند عالقه دانشجويان به الكترونيكي فناوري

 كه مسئله بيان اين و ايران در مجازي آموزش وضعيت بررسي الكترونيك، و هاي مجازي آموزش معرفي با تا دارد سعي مقاله اين  
 بيشتر هر چه عنايت و توجه است، ضرورت يك بلكه رود، نمي شمار به امر جايگزين يك تنها مجازي آموزش سوم، ه هزار در ديگر

 منظور به الزم، هاي زيرساخت ريزي پايه جهت در كوچك چند گامي هر و دارد عطوفم خود به را آموزشي برنامه ريزان و طراحان
  بردارد. شدن مجازي سمت به حركت براي فرهنگي بستر مهيا سازي

  تعاريف آموزش الكترونيكي -2
 صوتي از اعم رونيكالكت ابزارهاي از استفاده با كه ميگردد اطالق اموزشي فعاليتهاي مجموع از لحاظ لغوي آموزش الكترونيكي به

 ياد درفرايند تحول كه ضمن است و هوشمندي فعال اما از نظر مفهومي يادگيري .ميگيرد صورت مجازي ,اي شبكه رايانه,تصويري,
 خواهد ومحوري اساسي نقش الكترونيكي اموزش فرهنگي نمودن و پايدار تعميق و,گسترش در,دانايي ومديريت ويادگيري دهي

 شود يادگيري مي يادگيري به منجر اينترنت ويژه به اي رايانه هاي شبكه طريق از كه را هايي برنامه يهكل عبارتي داشت. به
 يادگيري .شود تعريف شده چاپ كاغذ از استفاده بدون يادگيري علم عنوان به ميتواند الكترونيكي يادگيري نامند. مي الكترونيكي
   .ميشوند انجام ,ميكنند كار افالين يا انالين صورت به كه گروههايي يا افراد توسط كه است اموزشي فعاليتهاي تمام شامل الكترونيكي

 اي رسانه چند هاي ديسك, اينترنت, رايانه مانند الكترونيكي هاي سيستم از گيري بهره كلي طور به الكترونيكي اموزش از منظور
 كاهش و وهزينه وقت در جويي صرفه, امدها و رفت از كاستن هدف با كه اين ونظاير مجازي  هاي خبرنامه الكترونيكي هاي نشريه,

 و شناختني درمان( به شبيه الكترونيك اموزش روشهاي از ديگر يكي .ميگيرد صورت تر موثر بهترو يادگيري ضمن انرژي اتالف
 به وب مرورگر ي وسيله به و اينترنت طريق از  اموزشي ومحتواي مفاد شيوه اين در كه است وب بر مبتني اموزش است)  رفتاري

 ).11( شود مي منتقل فراگيران
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  اهميت وهدف آموزش الكترونيكي _ضرورت -3
 وهزينه, مجرب آموزشگران كمبود, اقتصادي كمبودامكانات, مراكزآموزشي آنهابه دسترسي عدم , آموزش به مردم روزافزون نيازهاي

 آموزش براي جديدي هاي روش اطالعاتي هاي فناوري باكمك كه داشت برآن را متخصصان ,ميشود آموزش صرف كه زيادي هاي
قرارداد.  آموزش راتحت ازفراگيران كثيري جمعيت طورهمزمان به ازآن بااستفاده بتواند وهم كيفيت وبا اقتصادي هم نمايندكه ابداع

   قسمتي از اهداف آموزش مجازي به طور خالصه در زير بيان شده است.

 جامعه سطح در عالي اموزش افزون روز نيازهاي به گويي پاسخ - 

  مكاني و زماني هاي محدوديت به توجه بدون فرد به منحصر هاي ويژگي با مجرب اساتيد از استفاده - 

  مختلف اقشار براي اموزش گسترده فرصت ايجاد - 
  وركش خارج يا و ديگر شهرهاي به جوانان مهاجرت از ناشي اقتصادي يا و اجتماعي, فرهنگي مشكالت كاهش - 
  نوين فناوري طريق از اموزش كيفي بهبود و ارتقا - 

  اسالمي ايران غني فرهنگ و اسالم هاي اموزه ترويج جهت الكترونيكي فضاي از استفاده - 
 دانشجويان, اساتيد,انساني نيروي مهارت و دانش رساني روز به - 

 انتقادي تفكر, خالقيت, استقالل, مسعله حل هاي مهارت پرورش جهت در حركت - 

  پيشينه آموزش الكترونيكي در جهان  -4
 با همگام آن وگسترش پيشرفت ترقي سير و شده آغاز ميالدي 1900 تا 1850 سالهاي خالل در, دنيا در مجازي آموزش تاريخچه
 ان اصخ مفهوم با الكترونيك اموزش اجراي اما است بوده همراه وغيره اينترنت,تلويزيون,راديو جمله از جمعي ارتباط وسايل توسعه

  .است شده آغاز آمريكا و اروپايي كشورهاي در 1990 ي دهه اواخر از,
 راديوي اولين مجوز. ميشد اداره, پست اداره همكاري با كه شد تاسيس 1892 درسال, دانشگاهي دور راه از اموزشي دوره اين

 با 1960 سال در ميگردد محسوب يالكترونيك آموزش گيري شكل ي پايه اولين كه شد صادر 1921 سال در دانشگاهي آموزشي
 رسانه چند ابزار از تركيبي از استفاده با دانشگاهها و شد تغييراتي دچار نيز دور راه از آموزش تكنولوژي, ها رسانه پيشرفت و تكامل

 باعث,اينترنت و  شخصي كامپيوترهاي. كردند مي نام ثبت دانشجويان از اموزش پشتيباني براي اداري ساختارهاي و مديا مولتي اي
 پخش 1980 سال در اند كرده فراهم دور فواصل از را دانشجويان اموزش و يادگيري موجبات و اند شده آموزش چهره آفريني باز

 اولين, اينترنت ظهور با . شد الكترونيكي آموزش صنعت در تحول موجب و يافت تغيير اي برنامه خدمات ماهواره ظهور با تلويزيوني
 دانشگاه توسط ها انالين اولين. شد ارائه 1984 سال در نيوجرسي فناوري انستيتوي توسط انالين صورت به رشناسيكا دوره دروس

 افتتاح درس 1500 از بيش ارائه با و دانشگاه و دانشكده صد اعتالف با كاليفرنيا مجازي دانشگاه و شد ارائه 1989 سال در فونيكس
  .شد

 مي جهان در اي مكاتبه آموزش يعني آن شكل اولين دهنده ارائه و دور راه از آموزشي نظام سمير ي كننده آغاز را انگلستان برخي
) دهنده ياد( فراده و فراگير بين ارتباط كمبود دليل به است نوزدهم قرن دوم نيمه  رهاورد كه اي مكاتبه آموزش حال هر به دانند
,  نو ارتباطي فناوري پيدايي با ماند باقي فرعي و ضمني اموزشي صورت به و يابد گسترش نتوانست است ضروري اموزش در كه

 نام با اموزش ديگر شكل اي مكاتبه اموزش تحول با بيستم قرن دوم نيمه آغاز از, نتيجه در امد فراهم اموزش براي اي تازه امكانات
 حقيقت در دانست فناوري پيشرفت ميتوان را اموزش شيوه اين پيدايي عوامل از يكي گذاشت وجود عرصه به پا دور راه از اموزش
 امد. پديد اي مكاتبه اموزش دل از جديد فناوري تكامل موازات به دور راه از اموزش
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  :.پيشينه آموزش الكترونيكي در ايران -5
 ايجاد با ميگردد بر اجتماعي– فرهنگي مختلف اقشار ميان در شخصي هاي رايانه از گيري بهره زمان به ايران در الكترونيكي آموزش

 تركيبي كه ايران المللي بين دانشگاه .است آمده وجود به الكترونيكي آموزش در شگرفي تحوالت, ارتباطي هاي شبكه ي توسعه و
 بوجود را تركيبي, ايران دانشگاهي مراكز همكاري با است كشور خارج در ايراني فناوران و دانشگاهيان ي بالقوه و موجود امكانات از

 خود نيروهاي دانشگاه اين ميالدي 2002 درسال. گردد فراهم دانشگاه سطح در ايران در الكترونيكي آموزش نياز پيش كه دآوردن
 در . شد ظاهر ايران مجازي دانشگاه اولين عنوان به 2002 اوت در دانشگاه اين مجازي اموزش همايش پي در و كرد سازماندهي را

 را خود فعاليت مركز 28 با 1367 ماه مهر در نور پيام دانشگاه شد. اغاز 1352 در اي مكاتبه وزشام در تحول با نظام اين نيز ايران
 10 به استاني بندي طبقه نظر از مراكز اين رسيد فعال واحد 56 و مركز 129 به 79-80 تحصيلي سال در تعداد اين. كرد آغاز

  است. شده تقسيم منطقه

  مزاياي آموزش الكترونيكي -6
 جازي مزاياي فوق العاده زيادي دارد كه در زير به تعدادي از آنها اشاره شده است.آموزش م

 اموزشي نياز رفع و امدي روز,پويايي,فراگيري,جامعيت -خاص  زمان به كالس وابستگي عدم دانشجو: به دروس ارائه شيوه -الف
 دهي وباز اثربخشي ميزان افزايش‐اي   رسانه چند صورت به دروس ارائه دليل به( دروس ارائه كيفيت افزايش‐ دلخواه زمان در

  ومكاني) زماني هاي محدوديت حذف دليل به( اموزشي
 در دانشجو زيادي تعداد پشتيباني‐ درس كالس در دانشجو و استاد فيزيكي حضور به نياز عدمدانشجو:   و استاد بين تعامل)ب
  استادان توسط آموزش مختلف هاي مدل تهيه امكان‐استاد  توسط دانشجويان پيشرفت هاو فعاليت ثبت امكان‐ كالس يك
 بودن دسترس در, پذيري انعطاف‐هوشمندانه  جستجوي‐ مجازي كتابخانه به پيوسته دسترسي‐اطالعاتي:  منابع به دسترسي)ج
 محدود از(دريست محتواي تغيير‐اموزشي  هاي دوره تعيين در دانشجو انتخاب حق افزايش‐اموزشي منابع به  دسترسي سهولت و,
  متنوع و نامحدود به انتخابي و
  دانش ) توليد و خالقيت به كالسيك سواد از( اموختگان دانش سواد تغييرسطح‐:  كاربران دانش و تغييرنگرش)د
 ييرتغ‐مشاركت)  و همكاري به رقابت ايجاد از( فراگيران به نگرش تغيير‐اجتماعي)  به فردي از( ويادگيري اموزش به نگرش تغيير‐

 يادگيري سرعت افزايش‐دانش)  توليد و اطالعات مديريت به محفوظات افزايش و اطالعات سازي ذخيره از( گيران فرا وظيفه
   كاربران محوريت‐جامعه  علمي سطح افزايش‐ ويادگيري دراموزش

 و وتجزيه بازخوردها سريع اوري جمع‐اطالعات  و آموزشي برنظام دقيق كنترل و نظارت‐ امد وكار اسان مديريت‐:  مديريت)ه
   زمان و هزينه كاهش‐انها  تحليل

  زير ساخت هاي ضروري براي آموزش الكترونيكي -7
 تمام در ارتباطات و اطالعات فناوري مهارتهاي از:  توسعه عبارتند كه است فراواني هاي ساخت زير مستلزم الكترونيكي آموزش
 در كيفي و كمي گسترش - اطالعات اوري فن درزمينه اموزشي هاي پژوهش ترويج و ترغيب -مردم  عموم براي جامعه سطوح
 مهارتهاي و اموزشي مراكز توسعه‐ جهاني شبكه به دسترسي و رايانه به دانشگاهها و مدارس تجهيز -اموزشي  افزارهاي نرم توليد

 توسعه‐ جهاني وشبكه رايانه به عموم دسترسي سطح گسترش‐كشور  در اينترنت شبكه هاي زيرساخت تقويت‐ ارتباطات و اطالعات
 .)20( روزمره امور در اطالعات اوري فن از استفاده فرهنگ
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  مجازي اموزش هاي زيرساخت -8
 اينده در نوين ي ها تكنولوژي ورود با ولي نيست مطلوب مخابراتي امكانات ايران در چند هر :مخابراتي هاي زيرساخت - 1

 يعني نكته برهمين را مجازي هاي بخش ساير از جلوتر بخش اين قوي احتمال به .شد خواهد برطرف ضعف اين نزديك
 . اند گذاشته مخابراتي ارتباطات ايجاد و افزار سخت ي تهيه

 از بيشتر حتي خود ها اروپايي كه است مبحثي اين. است ها ساخت زير ترين مهم از يكي و همكاري فنون مساله دومين - 2
 دكترا اي رشته در اينترنت طريق از و نشسته كامپيوتر پشت كه فردي مثال عنوان به ددارن تاكيد ان روي اموزشي مفاد

 چهل يا سي كه شود سازماني يا موسسه مدير فردا تواند مي چگونه است نداشته اجتماعي ارتباطات و هيچگونه است گرفته
 كند. ورهبري هدايت انرا و دارد كارمند نفر

 اگر مفاد همين با و است متفاوت كامال سنتي اموزش با مجازي اموزش در اموزشي دمفا است. اموزشي مفاد بعدي نكته - 3
 به سنتي درسي متون تبديل تنها مجازي اموزش مفهوم .بود خواهد محض اشتباه بياندازيم راه مجازي اموزش بخواهيم

 از درس بقيه و شود مي ارائه استاد طريق از اموزشي متن درصد پنجاه يا چهل مجازي اموزش در. نيست كامپيوتري متون
 طريق از موارد وبقيه گويد مي استاد را اصلي موضوع يعني .شود مي وتدوين تعيين دانشجويان ارتباط و همكاري طريق
 همكاري فنون بحث ديگر بار اينجا اساس برهمين .شود مي تكميل دانشجويان خود هاي تحقيق و ها پژوهش كارها ها ايده

  ).26(بود نخواهد موفق مجازي اموزش باشند نداشته همكاري يكديگر با نشجوياندا اگر.شود مي مطرح
  توسعه زير ساخت ها:  -9 

  شود. برداشته زير قدم دو است الزم افزاري سخت هاي زيرساخت ي توسعه راستاي در
   نند.ك توليد رايانه راحتي به كه نمايد فراهم خود شهروندان براي را الزم تسهيالت بايد دولت :الف
  . بردارد قدم مناسب جغرافيايي وگستردگي وسيع باند پهناي با مخابراتي هاي شبكه توسعه در بايد دولت :ب

   است. نياز يادگيري و دادن اموزش براي مناسب افزارهاي نرم به افزاري سخت هاي ساخت زير بر عالوه مجازي اموزش توسعه براي
 الكترونيكي  محتواي و يادگيري مديريت سامانه -  محتوايي مديريت سامانه - يادگيري مديريت سامانه - 

   مجازي اموزش توسعه در موثر عوامل  Ăج
 ارتباط در اطالعات ارائه و سازي فرهنگ مجازي هاي اموزش توسعه در موثر عوامل ترين مهم از يكي حال درعين و ترين ابتدايي

 نمي ملموس هنوز ان دستاوردهاي و نيست چنداني عمر داراي يالكترونيك اموزش. است مقوله اين هاي چالش و اوردها دست با
 را الكترونيكي اموزش نبايد ديگر طرف از.نگرند مي ان به وترديد شك ديده به اموزش كاران اندر دست از بسياري بنابراين . باشد
 انتقال براي كه خوبي امكانات متما با روش اين دانست زيرا اموزشي مسايل تمام گشاي مشكل را ان كه كرد فرض ال ايده چنان
 مقايسه حضوري هاي كالس با كه ان است از تر ناتوان بسيار ويادگيرنده معلم روي در رو ارتباط و پرورش زمينه در دارد بر در دانش
 به رويكرد براي فرهنگي هاي زمينه نتيجه در و نمايد روشن مخاطبين براي را الكترونيكي هاي ارزش تواند مي رساني اطالع. شود
 ).16 (نمايد را فراهم ان سوي

  روش ها و انواع آموزش الكترونيكي -10
 به فراگير و ميشود داده فراگير به فالپي يا نوري ديسك قبيل از اموزشي منابع, آموزشي شيوه اين در : رايانه بر مبتني آموزش‐

   بپردازند. خود عالقه مورد هاي زمينه در آموزش به تواند مي معين مكان و زمان در انفرادي صورت
 اين در گيرد مي قرار فراگير اختيار در, وب محيط در و اينترنت طريق از آموزشي منابع روش اين در : وب بر مبتني آموزش‐

  . شود مي استفاده اموزشي منابع با فراگير ارتباط برقراري براي چت و, اعالنات تابلوي, الكترونيكي پست هاي سرويس از روش
‐  
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 برقراري و ميكروفون,پروژكتور, دوربين, رايانه نظير اموزشي كمك وسايل از استفاده مثل هايي قابليت روش اين: كنفرانس يدئوو
  . سازد مي فراهم را معلمان و متخصصين و فراگير بين زنده ارتباط

 آموزش براي روش اين در است شده تشكيل) گيرنده(زميني ايستگاه ويك) فرستنده(هاب يك از سيستم اين :اي ماهواره سيستم‐
 اموزش در شود مي استفاده شده متصل شبكه يك به ماهواره طريق از كه اي رايانه و نمايش صفحه يك, پروژكتور يك از دور راه از

 نمايند حدوا انتخاب شده ارائه دروس از.كنند نام ثبت مركز در اينترنت طريق از توانند مي فراگيران مجازي اموزش يا وب بر مبتني
 همكالسي و استاد با باشند مايل كه لحظه هر و روز هر توانند مي فراگيران آموزشي سيستم اين در دهند امتحان نيز دوره پايان در و

 اينترنت از استفاده با خود تمرينات و درسي مفاد ي درباره نظر تبادل به حثه مبا گروههاي تشكيل با و كنند برقرار ارتباط خود هاي
  .يابند انتقال) تعاملي( طرفه دو تصاوير و ويدئو از استفاده با يا اينترنت طريق از است ممكن دروس محتويات. دازندبپر

  الكترونيكي را مي توان به صورت انواع زير بيان كرد. اموزش بطور كلي انواع

 طريق از درس ارائه-4    اموزش براي فشرده لوح از استفاده-3   ويدئويي نوار كمك به آموزش-2   صوتي نوار بكمك اموزش-1
  رايانه بكمك يادگيري-7  آموزش در الكترونيكي كتابهاي از استفاده-6  آموزش براي تعاملي هاي تلويزيون از استفاده-5   تلويزيون

   اينترنت طريق از يادگيري -9    اموزش براي الكترونيكي پست از استفاده -8

 در نمايد برقرار را يادگيرنده و معلم يا و دانشجو و استاد بين رابطه بتواند كه شود مي توجه ونيكيالكتر آموزش از نوعي به امروزه
  .گردد مي مشاهده زير مشترك وجوه نوع سه هر ودر شود مي اشاره الكترونيكي آموزش نوع سه به راستا اين
  :از عبارتند متفاوت روش سه اين .شوند مي ارائه اينترنت بستر بر مدل سه هر

  on line e‐learning                                      برخط الكترونيكي آموزش
  of line e‐learnin                                                             برخط غير الكترونيكي آموزش
  blended e‐learning                                         مخلوط الكترونيكي اموزش

 درس ارائه با همزمان درس استاد ان در كه شود مي اطالق يادگيري و اموزش از نوعي به: برخط الكترونيكي آموزش - 1
 توسط ويدئويي بصورتي درس استاد زنده تصاوير اموزش نوع اين در بنابراين .باشد حاضر الكترونيكي اموزش محيط در

 اي مباحثه نتيجه در و كند شناسايي را كننده سوال فرد تواند مي نيز درس استاد متقابال شود مي مشاهده يادگيرنده
  پذيرد. مي صورت طرف دو بين زنده

 طريق از درس روش اين در نيست حاضر درس ارائه هنگام در زنده طور به درس استاد: غيربرخط الكترونيكي آموزش - 2
 درس استاد اختيار در مجازي اموزش محيط ابزارهاي ريقط از دانشجويان سواالت و دارد قرار همگان اختيار در اينترنت

 مثال عنوان به.ميكند ارسال دانشجويان براي مشابه ابزارهاي طريق از را سواالت پاسخ نيز درس استاد ميگيرد قرار
 يقطر همان به را خود هاي پاسخ نيز درس استاد و ميكنند ارسال الكترونيكي پست ازطريق را خود سواالت دانشجويان

 ميفرستد. ايشان براي

 اين بر اعتقاد مخلوط الكترونيكي اموزش در كند مي استفاده اموزش براي الزم هاي فناوري و ابزارها تمام از مدل اين - 3
 عنوان به باشد يادگيرنده اموزش نيازهاي كليه گوي پاسخ تواند نمي تنهايي به ها فناوري و ابزارها از يك هيچ كه است
 بسيار شيميايي يا فيزيكي فرايند يك مانند دارند برداري فيلم به نياز كه مفاهيمي دادن اموزش براي ييويدئو نوار, مثال
 ليكن گويد پاسخ خوب و دهد اموزش خوب تواند مي, درس استاد گويد پاسخ سواالت كليه به توان نمي ليكن است مفيد

 دليل به وليكن باشد دسترس در دلخواه زمان هر در خوبي به تواند مي, مجازي اموزش. نيست دسترس در هميشه
  است. ممكن نا مواردي در و مشكل بسيار نمايي پويا و فيلم انتقال باند پهناي محدوديت
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  كرد. تقسيم دسته سه به توان مي را الكترونيكي آموزش يادگيري:  مجازي آموزش انواع بندي دسته
  

 دنبال به اينترنت مخصوصا خود اطراف محيط در و كند مي انتخاب را خود قهعال مورد رشته فرد دسته اين شخصي: در يادگيري
  پرسد. مي آفالين صورت به خودرا سواالت سپس ميكند تحقيق زمينه درآن و ميگردد آن به مرتبط اطالعات

 اين جمله از.كنند ربرقرا ارتباط خود اساتيد و يكديگر با تا شود مي مهيا افراد براي شرايطي دسته اين جمعي: در يادگيري‐
 ي همه براي امتحانات و اموزشي دوره ي خاتمه و شروع زمان معموال روش اين در است غيره و   froum  و  chat            ابزار
  است.  يكسان گروه ان
 مي برگزار يفيزيك هاي كالس در موارد از بعضي در حتي و است درس كالس مانند كامال شرايط دسته اين : در مجازي يادگيري‐

 كامپيوتر يك فرد هر براي اوقات از گاهي شود مي استفاده پروژكتور ويدئو يك از سياه تخته بجاي و كنفرانس ويدئو از اينجا در شود
 طريق از تواند مي كسي هر و بود خواهد  كم وب يا دوربين و نمايشگر ي صفحه طريق از ويدئويي وارتباط شود مي گرفته نظر در

 نيست موجود تعدادكافي به ان به مربوط استاد كه كالسهايي برگزاري براي مخصوصا روش اين كند برقرار ارتباط استاد با كامپيوتر
 ).26(باشد مي مفيد ندارد وجود هم اساتيد جابجايي امكان و

  آموزش الكترونيكي و زيست شناسي - 11
 طريق از مثال عنوان به. كنند تجسم است ممكن غير مشاهده يبرا كه را اشيايي كه كنند مي كمك اموزان دانش به كامپيوترها

 دانش همچنين. كرد استفاده وحيوان انسان هاي سلول داخلي ساختار انسان آناتومي دادن نشان براي توان مي مجازي اموزش
 و ببينند بيفتد خطر به اموز شدان و معلم سالمت اينكه بدون را ها ارگانيسم ميكرو ديگر و ها باكتري, ها ويروس توانند مي اموزان

 عوض در است شده اعالم تجربي هدف براي حيوانات كشتار برابر در جهان نقاط از برخي قانون حاضر حال در همچنين. بگيرند ياد
 اين رد مثال. گيرد قرار استفاده مورد زيستي علوم در ازمايش براي اموزان دانش توسط تواند مي كامپيوتري هاي انيميشن و ها مدل

 در هرگز اندومولوژيك در حشرات و وحش باغ در حيوانات, شناسي گياه در گياهان از بسياري شده انجام نيجريه در كه پژوهش
 شرط به هستند دسترس در اموزان دانش براي اينها ي همه ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده با اما.شود نمي يافت نيجريه
 استفاده اطالعات انتقال و تحليل و تجزيه سازماندهي, اوري جمع براي ارتباطات و اطالعات فناوري.هستند يواقع اشكال در انها اينكه
 دور مدرسان و اموزان دانش تا درس كالس تجربه از فراتر حتي مدرسان و اموزان دانش بين ارتباطات همچنين ابزار اين.شود مي
  )*2.(كند مي تسهيل را

   شناسي زيست موضوع در نآموزا دانش يادگيري مشكل - 
 استفاده دليل به) 2004سون رابين و لوويس( سلول بخشي فرايند مورد در نادرست درك اموزان دانش كه اند داده نشان مطالعات

 tekkaya‐yenilmez)دارند ( ozcan,yildirim 2012) دارند مفاهيم حفظ به نياز يادگيري و سنتي يادگيري هاي روش از

 با لذا. كند پيدا كاهش تواند نمي اموزان دانش غلط تصورات كنند استفاده سنتي روش از تنها معلمان اگر كه گفتند ( 2006
 يابد كاهش غلط تصورات شود مي استفاده  اموزشي هاي برنامه از استفاده با كه برتعاملي مبتني يادگيري و اموزش روش از استفاده

 ).3( شود اجتناب يا

  نتيجه گيري -12
 اورده فراهم يادگيري و زندگي عرصه در جديدي هاي فرصت اموزش از نوع اين دارد نام مجازي اموزش, اموزش شيوه نجديدتري

 در را راحتي و پذيري انعطاف كه است سنتي درس هاي كالس براي جانشيني و اموزش نوع ترين پيشرفته مجازي اموزش.است
 اين با مترادف عبارات ميگيرد بر در را فرايندها و ها كاربرد از وسيعي ي گستره مجازي اموزش اصطالح. سازد مي فراهم اموزش
 يادگيري– اي شبكه يادگيري-توزيعي يادگيري-دور راه از تحصيل-دور راه از يادگيري-الكترونيكي يادگيري از عبارتند اصطالح

 وكتاب ميبرد سود مربيان و معامان از تنها اموزش زديرو تا اگر. ميگويند سخن يكديگر از همگي ها واژه اين.... و سيار يادگيري-زنده
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 شده روبرو ارتباطي جديد هاي محيط و ابزارها با اموزش امروزه ميشد محسوب اموزش امر در اطالعاتي منبع ترين اصلي عنوان به
  .است
 به را شاگردي و معلمي ي ساده روابط, منازل حتي و) دانشگاهها تا مدارس از( اموزشي مراكز به اطالعاتي جديد هاي فناوري نفوذ
 و دانش از اي گسترده حجم با وكاربران اند شده متحول يادگيري سنتي الگوهاي, ترتيب اين به. است ساخته دگرگون كلي طور

 نقش, جديد محيط ودر هستند جديد تغييرات و تحوالت سير با گاري ساز به ناگزير سنتي دانشگاههاي .هستند مواجه اطالعات
   آنها. شد خواهد عوض واساتيد مربيان
 مديريت هاي سيستم اندازي راه و طراحي يا تغيير پس كرد خواهند ايفا را اموزشي طراحان يا مربي و گر تسهيل نقش بيشتر

 تولند مي ها اموزش اين و شوند مي تلقي مداوم اموزش براي ابزاري دور راه از اموزشي هاي نظام. است الزامي, متناسب اموزشي
 وجودي با باشد اموزشي هرگونه با و سياسي و اجتماعي وضعيت و موقعيت, جغرافيايي مكان, سن هر در دانشجويان و معلمان ملشا
 ساختار بايد, امكانات اين كارگيري به جهت از اما,شود مي اموزشي امور بيشتر انعطاف و استقالل موجب جديد هاي فناوري كه

 شرايطي است الزم اموزشي امور در نوين اوري فن سيستم هر از استفاده جهت همچنين.ودش متحول نيز عالي موسسات سازماني
 سازي فرهنگ, دانشجويان و گران اموزش ارزيابي براي الزم اموزشي استانداردهاي تدوين فناوري قوي هاي ساخت زير ايجاد چون

 با شود فراهم زمينه اين در خصوصي بخش و دولتي مشاركت و گذاري سرمايه اموزش امر در جامعه سنتي نگرش تغيير و مناسب
 به اموزشي غير سازمانهاي و ادارات مديران حتي و دانشگاهها مسئوالن مندي عالقه و زمينه اين در گرفته صورت اقدامات به توجه
 طي شود مي بيني پيش, اموزشي هاي فناوري به دسترسي گسترش و تغيير همچنين و مجازي اموزش هاي روش از برداري بهره
 هاي اموزش از برداري بهره و الكترونيك صورت به دانشجو اموزش و جذب به, ايران در دانشگاهي هاي واحد اكثر اينده سال ده

  .كنند اقدام گسترده بسيار سطحي در مجازي

  منابع -13   
 هاي دانشگاه دانشجويان خالق تفكر و انتقادي تفكر هارتم بر بسيار يادگيري و رايانه وب بر مبتني اموزش اثربخشي بررسي -امنه زاده امان ]1[

 1394مازندران استان

 چارگون مشتريان تجربيات و مقاالت دوره اولين در شده ارائه مقاله- -)الكترونيكي اموزش سيستم مهندسي كارشناس(عبداهللا باقريان  ]2[

    1393خرداد
  1392شهريور پزشكي علوم در اموزش توسعه ي مجله12 شماره-6 دوره عالي اموزش نظام در الكترونيكي توسعه چالش– اهللا روح مجد باقري ]3[
  مجازي اموزش از استفاده اهميت httpssllpafcocoevpپافكو ]4[
  1381بهمن اموزشي تكنولوژي ماهنامه, جهاني دهكده در اموزش براي ابزاري Ict‐ -ابوالقاسم جارياني ]5[
 عابدي لطفعلي و محمدي مهر محمود ترجمه تدريس براي ابزارهايي گيري ياد الگوي) 2009(زهاپكين ديويد و بروس, جويس ]6[

  .)1388(سمت انتشارات,تهران,سوم
 سال-1394بهار تربيتي پژوهشي علمي فصلنامه– اسالمي ازاد دانشگاه اموزشي نظام در مجازي اموزش هاي چالش- -ناصر بوكاني صدقي ]7[

  دهم
 فصلنامه– الكترونيكي يادگيري در انها جايگاه به توجه با استانداردها و الكترونيكي دروس توليد معيارهاي-اكبر علي سيد دكتر صفوي] 8[

  1386-43 شماره عالي اموزش در ريزي برنامه و پژوهش
 و سلولي شناسي زيست ازمايشگاه تركيبي آموزش تاثير بررسي و الكترونيكي يادگيري محتواي تدوين پنجم سال- تابستان-صفيه صوفيان] 9[

  1396اراك.  نور پيام دانشجويان يادگيري فرايند در مولكولي
  1395. دوم شماره-دوم سال– فراگيران موثر يادگيري و اطالعاتي نوين اوري فن--تورج صادقي ]10[
  1390 الكترونيكي دروس طراحي و يادگيري مكاتب مقايسه و بررسي- آبان:-ناهيد صنايعي ظريف]  11[
 درس تحصيلي پيشرفت و انگيزش بر سنتي و مشاركتي يادگيري– وب بر مبتي اموزش هاي روش بخشي اثر مقايسه -جمال عاشوري ]12[

  .1393تابستان 2 شماره-5 دوره– شناسي زيست
 بين كنفرانس دومين– ومعماري  راهبردي ديدگار بر مبتني الكترونيكي اموزش مدل ارائه  march 18- 2016 جواد محمد فر عزيزي ]13[

  1394 اسفند 28 تركيه استامبول صنايع ومهندسي مديريت المللي
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  1393تدريس, اموزش تعريف - خليل غالمي ]14[
 شهريور فردا مدرسه ملي همايش سومين شناسي زيست اموزش در تدريس نوين و سنتي هاي روش اي مقايسه بررسي - ميترا فغفوريان ]15[

1394  
– دوم شماره پنجم سال– متوسطه دوره اموزان دانش تحصيلي انگيزش بر الكترونيكي كيف افزار نرم از استفاده يرتاث-– زهرا قندالي ] 16[

  1393 زمستان تربيتي علوم در ارتباطات و اطالعات اوري فن فصلنامه
  
 دوره دانشجويان براي نظري گرن جامعه دندانپزشكي درس تدريس در سنتي و مجازي اموزش روش دو مقايسه– همكاران و آذين نوريان ]17[

 تحصيلي سال بهشتي شهيد داندانپزشكي دانشكده  عمومي دكترا دوره دانشجويان نظربراي نگر جامعه دندانپزشكي دانشكده عمومي دكتراي
  1391پاييز 30 شماره 30 دوره بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده مجله 90-89
  1388اسفند 24شماره) الكترونيك( مجازي اموزش به نگاهي- -اصغر علي كيا ]18[
 تابستان نامه ويژه( پنجم سال الكترونيكي اموزش در تحصيلي پيشرفت اهداف پرسشنامه سنجي روان هاي ويژگي بررسي– سعيد طالبي ]19[

  95 اسفند  45-54 صفحه 96
 [20] Dr.V.M.Wadhai, Dr.V.M.Thakare-E learning system and higher education  deepali panda 

[٢١] Aina, Jacob Kola -Effective Teaching and Learning in science Education through Information and communication 
Technology [ICT] Aug 2013. 

[٢٢] Tavasuria Elangovan ,Zuridaismals.The effects of 3D computer simulation on biology students achievement and 
memory retention. Dec 2014. 

[٢٣] Lawrence o. flowers , Assistant Professor of Microbiology ,Fayetteville state University , USA-Investigating The 
Effectiveness of virtual laboratories in an undergraduate Biology course 

[٢٤] Goyal S.E-learning: future of education , Journal of Education and learning ,vol 6(2) p p.239-242, 2012 
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 دانش يهمباحث نجوم ارائه شده در كتب علوم پا يليتحل يبررس

  ابتدايي ششم تا اول مقاطع آموزان
 1ليدا اكبري

 

  l.akbari@znu.ac.irمربي،  1

  

  چكيده
كرده و سپس  يانرا ب ابتدايي مقطع آموزانآموزش نجوم به دانش يتدر ابتدا اهم ايممقاله تالش كرده يندر ا
روش بررسي آماري بر اساس . يمبپرداز ييمباحث ارائه شده در حوزه نجوم در كتب علوم شش مقطع ابتدا يبه بررس

بررسي تحليلي نيز  شمارش دروسي بوده است كه بصورت مستقيم و يا غير مستقيم به مباحث نجوم مرتبط هستند.
 يبررس ينا يجنتاي صورت پذيرفته است. با اهداف برنامه درسي دروس و ساختار محتوا يامهاپ يسهمقابر اساس 
 يي،علوم مقطع ابتدا هايمباحث نجوم مطرح شده در كتاب يفيو چه از لحاظ ك يچه از لحاظ آمار دهدينشان م
حوزه به شدت  يندر ا يآموزش يو بهبود محتوا ييراتبه اعمال تغ نياز و نبوده موزانآدانش يازهاين يگوپاسخ

  شود.ياحساس م

  كلمات كليدي
 آموزش علوم يي،ابتدا كتب علومآموزش نجوم، 

 
 
 
 
 
 
 



 

٤١٧ 

  مقدمه - 1
انداز طبيعي مشترك ميان تمام ساكنان سياره زمين است. آزمايشگاهي رايگان و در دسترس براي همگان تا از آسمان تنها چشم

  هاي آن بوجد بيايند. شگفتي
پردازد. انسان ترين علوم بشري است كه به بررسي مواضع و حركات اجرام سماوي ميعلم نجوم در ميان علوم مختلف جزو قديمي

انگيز اش در صدد شناسايي اسرار و رموز اين كلك خيالبه عنوان موجودي هوشمند و برخاسته از دل طبيعت و بنابر حس كنجكاوي
وقفه شماري هستند كه بيست. در اين ميان كودكان در اين دنياي سراسر شگفتي به دنبال يافتن پاسخ براي سواالت بيبرآمده ا

  ]1دارد.[در ذهنشان آنها را به پرسش وامي
ي مختلف هااي از دوران زندگي خود قرار دارند كه مايلند پاسخ پرسشسال در محدوده 13تا  7آموزان مقطع ابتدايي در سنين دانش

  درباره محيط زندگي و اطراف خود را بيابند. 
توان از علم نجوم براي مي آموزان مقطع ابتداييدر ميان دانششكل گيري افكار و جهان بيني هاي خاص  با توجه به نحوه رشد و

منظور نيل به درك صحيح،  به هاي علمِي زمينه محورفعاليتي انجام و با تقويت روحيه پرسشگري و به اين هدف استفاده نمود نيل
در عين حال  تدوين گردد كهاي نجوم بايد به گونه براي پويا سازي ذهن آنان فراهم ساخت. بايد توجه داشت كه فعاليت زمينه را
مختلف را تعليم داده و  اهميت پژوهش و نحوه ارائه آن در سطوح آموزانشمار آنهاست بتواند به دانشهاي بيگوي پرسشكه پاسخ

زندگي نياز به شناخت علمي و  خود بدانند كه زندگي قوانيني دارد و براي تغيير هايآموخته به آنان شناختي دهد كه با اتكا به
  ].2[دقيق از قوانين هست

 هايهاي كالن نظام آموزش و پرورش در راستاي آموزش زمينه محور، نبايد فراموش كنيم كه فعاليتگذاريبا توجه به تغيير سياست
آموزان تاثيري بسيار عميق در يادگيري علوم مختلف دارد. بعالوه با علم به اهميت مطالعه و آموزش نجوم در خارج از كالس دانش

هاي علوم مقطع ابتدايي به اين مباحث پرداخته شده آموزان، حال سوال اينجاست كه تا چه حد در كتابسنين مختلف براي دانش
  آموزان بوده اند؟گوي نياز دانشآماري، موضوعي و كيفي پاسخ است؟ آيا اين دروس از لحاظ

هاي درسي و مباحث نجوم موجود در آنها هاي آسمان شب لذت ببرند، كتابآموزاني كه مايلند از تماشاي شگفتيآيا براي دانش
  ها را دارد؟گويي به نيازهاي آنقابليت پاسخ

 

  نجوم در مقاطع مختلف پايه ابتدايي بندي موضوعي مباحث ارائه شده در حوزهتقسيم - 2
توان سه مقوله اصلي را مورد بررسي قرار داد؛ موضوعات مطالب در بررسي مباحث نجوم ارائه شده در كتب درسي مقطع ابتدايي مي

  ارائه شده، بررسي آماري و بررسي محتوايي دروس نجوم. 
هاي مختلف علم نجوم، تنها تعداد يابيم كه از ميان شاخهابتدايي درميهاي در گام اول با بررسي موضوعي مطالب كتابهاي علومِ پايه

هاي فلكي، سياره زمين و كره ماه در اين دروس آورده شده بسيار محدودي از مباحث نجوم آماتوري شامل منظومه شمسي، صورت
آموز براي اند و دانشموردنظر بيان شدهاست. مسئله ديگر اين است كه برخي از اين مباحث تنها بصورت اشاراتي اجمالي در دروس 

اي ندارد جز اينكه با مراجعه به كتب غير درسي و مستندهاي نجومي و موسسات آموزش غير رسمي دريافت صحيح مطالب چاره
  نجوم، به دنبال برآورده كردن نيازهايش و يافتن پاسخ براي سواالتش باشد.

 

  ابتدايي بررسي آماري برنامه درسي نجومي در شش پايه - 3
درس از  5درس تنها  80هاي علوم شش پايه اول ابتدايي مشاهده كرديم كه بر اساس جدول زير در ميان بيش از با بررسي كتاب

  كتابهاي علوم به مباحث نجومي اختصاص داده شده است. 
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تعداد دروس پايه
  نجومي

  تعداد كل دروس موضوع

  14 - 0 اول
  14 گردش زمين 2 دوم
  14 - 0 سوم
  13 آسمان در شب 1 چهارم
  12 - 0 پنجم
سفر به اعماق 2 ششم

  زمين
14  

  : آمار تعداد دروس نجوم كتب علوم شش پايه ابتدايي2 جدول

  بررسي تحليلي مباحث نجوم -4
حليلي مورد بررسي قرار تر مباحث و مسائل نجوم مطرح شده در كتب علوم، تعدادي از دروس را بصورت تبه جهت بررسي دقيق

  دهيم؛مي
هاي علوم اول و سوم و پنجم ابتدايي هيچ مبحث نجومي مطرح نشده است. اما در درس سوم و چهارم كتاب علوم پايه دوم در كتاب

  ابتدايي به عنوان اولين موضوع نجومي ارائه شده به مسئله گردش زمين و اثرات آن بر زندگي ما انسانها پرداخته شده است.

 
 درس سوم و چهارم كتاب علوم دوم ريتصو3شكل 
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مفاهيم موجود از مباحث اصلي و مورد توجه نجوم است كه از اولين تاثيرات حركات سياره زمين سخن به ميان آورده و توجه 
ه روز تقريبا براي تمام نقاط جغرافيايي آيد، و چرا شبانكند كه روز و شب چگونه بوجود ميآموز را به اين مطلب جلب ميدانش

 دهد.سياره زمين رخ مي

گيري سپس به بيان تاثيرات حضور خورشيد در طول روز بر زندگي موجودات زنده پرداخته و مفاهيمي چون گرمي و سردي و اندازه
  كند. دما در سايه و آفتاب را بررسي مي

اي چون گياهان از مسئله رشد آنها سخن به ميان آورده و انرژي موجودات زندهدر ادامه با معرفي خورشيد به عنوان منبع تامين 
هاي ساده آزمايشي توانسته ها با استفاده از فعاليتها رفته است. در تمامي اين بخشگيري فصلسپس به سراغ معرفي داليل شكل

با يكديگر مقايسه كرده و نگاهي صحيح در شناخت هاي مختلف سال را مباحثي مانند تفاوت زاويه تابش پرتوهاي خورشيد در فصل
آموز بدهد. نهايتًا با معرفي باد به عنوان عامل اصلي در جابجايي داليل افزايش و كاهش دما در فصول مختلف سال را به دانش

 هاي هوايي و تاثيرات آن بر زندگي بشر مبحث گردش زمين را به پايان برده است. توده

  ترين بخش مباحث نجومي يعني نجوم آماتوري و بررسي ظاهر آسمان شب ارائه شده است. در واقع اصلي در كتاب علوم چهارم
گيري از يك نماي زيبا از حركت عشاير در زير نور ستارگان آسمان شب همراه است و گامي مناسب براي ورود آغاز اين درس با بهره

  به دنياي نجوم انتخاب شده است. 
آموز ن بحث، نويسنده بدون استفاده از كلمات تخصصي و با بيان چند سوال ساده و در عين حال عميق توجه دانشدر ابتداي شروع اي

ها را درخشند چه چيزي هستند؟ چرا روزها آنبرد؛ اينكه نقاط نورانيي كه شبها در آسمان ميرا به نماي ظاهري آسمان شب مي
 ي از ما قرار دارند؟بينيم؟ آيا همه اين نقاط در فاصله يكساننمي

 
  درس هشتم كتاب علوم چهارم ريتصو4شكل 

 
هاي فلكي (دب اكبر) پردازد و با معرفي اجمالي يكي از صورتسپس با انجام يك فعاليت كاردستي ساده به بيان فواصل ستارگان مي

رود. شيري و منظومه شمسي ميما در عالم و معرفي كهكشان راهبحث نجوم آماتوري را خاتمه داده و بسرعت بسراغ مفهوم جايگاه 
ماه و اهله ماه را بيان كرده و نهايتاً با مسئله محافظت -در ادامه، مسئله حركت انتقالي زمين به دور خورشيد و سيستم دوتايي زمين

  رسد. از سياره زمين، درس هشتم كتاب علوم چهارم به پايان مي
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ه در كتب درسي علوم مقطع ابتدايي مطرح شده، درس چهارم كتاب علوم ششم است كه به موضوع بررسي آخرين موضوع نجومي ك
ساختار دروني زمين پرداخته است. اين مبحث در ادامه به موضوع زلزله و زلزله شناسي منتهي شده و بيشتر از اينكه يك مبحث 

 شناختي است. نجومي باشد، مبحثي در حوزه زمين

 
  وير درس چهارم از كتاب علوم ششمتصا 4 شكل

 
هاي علوم مقطع ابتدايي وارد شده مباحث درسي كه در حوزه نجوم در شش پايه كتاب 5توان گفت كه در مجموع به جرات مي

هاي گيري بسيار مناسب از آزمايشات ساده و بياني سليس و روان توانسته بخشي از شگفتيكليدي مطرح شده است كه با بهره
  آموزان آموزش دهد. را در قالب يك درس به دانش كائنات

درصد از كل مباحث علوم به موضوع نجوم اختصاص داده شده است و آيا انتظار  6,5اما نكته مورد تامل اين است كه چرا تنها 
  د؟شمار خود در علم نجوم را بيابآموز بتواند پاسخ سواالت بيرود با اين تعداد محدود دروس نجومي، دانشمي

اهميت آموزش نجوم در دوران ابتدايي در اين نكته نهفته است كه در خالل آموزش اين مباحث كه از جذابيتي غير قابل انكار در 
- توان بسياري از قوانين حاكم بر طبيعت شامل قوانين فيزيك، شيمي و حتي زيستهاي سني برخوردار است ميميان تمامي گروه

  ]3آموزش داد.[ آموزانشناسي را نيز به دانش
نكته قابل تامل ديگر اين است كه در ميان برخي از دروس كه شامل مباحث علم فيزيك مثل نيروهاي گرانش و مغناطيسي، 

هاي هاي بسيار كاربردي علم نجوم مانند گرانش ميان اجرام سماوي، ميدانتوان از مثالنورشناخت و ... هستند، براحتي مي
ها بهره گرفته و در كنار آموزش مبحث اصلي به جهت ماندگار مين و خورشيد، و ساختار تلسكوپمغناطيسي اجرامي همچون ز
  آموز، از اين مباحث نجومي نيز كمك گرفت.كردن مطلب در ذهن دانش

 

  هاي چهارم تا ششم ابتداييآموزان پايهنظرسنجي از دانش نتايج  - 5
ت مباحث نجومي كتب درسي يك نظرسنجي شامل تعدادي سوال چندگزينه آموزان درباره كميت وكيفيبا هدف دريافت نظرات دانش

هاي آموزشي نجوم مركز علوم و نجوم شركت كرده هاي چهارم تا ششم كه در دورهآموزان كالسنفر از دانش 100اي در اختيار 
  بودند قرار داده شد؛ نتايج اين نظر سنجي به شرح زير است:
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  " د؟يدان يخود م ازين يمباحث نجوم موجود در كتب علوم را پاسخگو زانيتا چه م "نمودار پاسخ به سوال5شكل 

 
  د؟يخود هست يدرس ينجوم در كتابها يموافق ارائه مباحث تخصص ايآ :6شكل 

 

 
  است؟ يعلوم خال يبهااز نجوم در كتا يچه مباحث يبه نظر شما جا: 7شكل 

  
آموزاني كه مورد سوال قرار گرفته بودند مايل به دريافت اطالعات بيشتري همانطور كه از مشاهده نمودارها برمي آيد،  اكثريت دانش

يابيم كه  يكي از نقاط ضعف كتب درسي بخش معرفي و درمي 6هاي علوم در رشته نجوم هستند. بعالوه از نمودار شكل در كتاب
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اي كه در ساختار كتب علوم به شدت مورد اجحاف قرار گرفته هاي علمي تخيلي است؛ نكتهافزارهاي نجومي و داستانوزش نرمآم
  است. 

سال تدريس نشان داده است  9آموز دختر و پسر در طي دانش 20000تجارب آموزش نجوم در مركز علوم و نجوم زنجان به بيش از 
توان مباحث نجومي را آموزش داد و نكته كليدي اين است كه آنچه عامل تعيين كننده در د و ه مي كه در هر گروه سني از الف تا

سازد يك پيش زمينه مناسب براي يادگيري بسياري از هاي كاربردي در كالس است كه ما را قادر ميبازده آموزشي است، روش
  سازيم.آموزان ماندگار نشها ايجاد كنيم و محتواي آموزشي را در ذهن دامباحث را در آن

هاي نجومي و بازي با لغات و كلمات گويي از صور فلكي، نمايش انيميشنهاي مناسب آموزشي مانند قصهبنابراين با انتخاب روش
جمعي و ساخت كاردستي و هاي سني الف و ب،  استفاده از نمايش خالق و شعرخواني دستهدر تكنيك نوشتن خالق براي گروه

هاي سني د و ه و استفاده هاي سني ج و د و آموزش نحوه كار با ابزار رصدي و اپتيكي در گروهستندهاي نجومي در گروهنمايش م
  ].4هاي ابتدايي علم نجوم را آموزش داد[توان در تمامي پايهاز ابزار آموزشي همچون آسمان نما قطعا مي

 

  نتيجه - 6
آموزان براي سوق به سمت داشتن نگاهي عميق زش علم نجوم و نياز مبرم دانشبا در نظر گرفتن مطالب موجود در باب اهميت آمو

اي فراهم كنيم تا هاي درسي افزايش داده و زمينهآيد بايد تعداد دروس با موضوع نجوم را در كتاببه محيط اطرافشان، به نظر مي
تر آسمان شب بروند و با توجه به جذابيت اهده دقيقهاي معلمان به سمت مشآموزان با گرفتن انگيزه از كالس درس و آموزشدانش

  ي مناسب براي يادگيري علوم مختلف در تمامي مقاطع تحصيلي را فراهم آوريم. موضوعات نجومي زمينه
هاي آموزشي هاي سني الف، ب، ج، و د به استفاده از تكنيكآموزان گروهمندي دانششود با توجه به عالقههمچنين توصيه مي

گويي شود، همچون اجراي نمايش خالق، ساخت كاردستي، قصهف كه در مراكز غيررسمي آموزش علوم و نجوم بكار گرفته ميمختل
هاي علوم و افزارهاي ساده نجومي و استفاده از فضاهاي مفرح آموزشي مانند موزههاي نجومي، ساخت نرمنجومي، انجام بازي

  براي يادگيري مباحث مختلف علم نجوم در كالس درس ايجاد شود. تري ها فضاي مفرحنماهاو رصدخانهآسمان
تواند بارها و بارها قويتر از گذشته تكرار شود، اگر ما نيز همچون گذشتگان به طور قطع دوران اوج شكوفايي نجوم در كشور ما مي

م با ساير مراكز آموزش علم نجوم در جهان، هاي نوين آموزشي و همگابه اهميت آموزش اين علم پي برده و البته با بكار گيري شيوه
  آموزانمان فراهم آوريم.زمينه ذهني مناسبي را براي شكوفايي خالقيت دانش

  سپاسگزاري
ـــات  ـــاي مركز علوم و نجوم زنجان طي برگزاري جلس ـــميمانه والدين و اعض بر خود الزم مي دانم در پايان از همكاري ص

زشي مفاهيم نجومي در قالب كالس هاي ويژه و همچنين مديريت كانون پرورش فكري نظرسنجي و مشاركت در بهبود كيفيت آمو
  كودكان و نوجوانان استان زنجان و همكاران محترم مركز علوم و نجوم زنجان نهايت سپاسگزاري را داشته باشم.

  مراجع
و  رانيا كيزيكنفرانس آموزش ف نيمزدهيس، روش هاي تدريس نجوم به كودكان و نوجوانانافشاراحمدي؛ فاطمه، اكبري؛ ليدا،  ]  1[

 ).1391، زنجان، (شگاهيو آزما كيزيكنفرانس ف نيهشتم

كنفرانس آموزش  نيزدهميس، آسمان نما ابزاري كارآمد و تاثيرگذاردر تدريس مباحث علوم و نجوماكبري؛ ليدا، افشاراحمدي؛ فاطمه،  ]  2[
 ).1391، زنجان، (شگاهيو آزما كيزيكنفرانس ف نيو هشتم رانيا كيزيف

[3 ] Lanciano; N., The Teaching/Learning of Astronomy at the Elementary School Level, Observatoire de Paris, 
Meudon ,University College, London. pp. 133-138. 

[4 ] Stroud; N. S., TEACHING AND LEARNING SCIENCE IN A MUSEUM: EXAMINING THE ROLE OF 
ATTITUDES TOWARD SCIENCE, KNOWLEDGE OF SCIENCE, AND PARTICIPATORY LEARNING 
IN AN ASTRONOMY INTERNSHIP FOR HIGH SCHOOL STUDENTS Columbia University., (2008). 
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  چكيده
هاي آموزشي در كالس درس و كتاب و راهبرد هاو نگرشها ي يادگيري فعال، پويا و خالق، دگرگوني در روشالزمه

هاي مناسب و ي تدريس و مديريت كالسي با آموزشهاي معلمان درزمينهي نيل به اين هدف بايد توانمنديبرا است.

تقويت شود تا معلماني با فرهنگ يادگيري تغيير به كالس درس روانه شوند. اين پژوهش با هدف بررسي ساختار  تيفيباك

يد. جامعه آماري نجام گرددهم، به روش توصيفي پيمايشي ا شناسي بر عملكرد آموزش دبيران زيستجديد كتاب زيست

باشد كه از نفر مي 186شناسي استان خوزستان بوده و حجم نمونه نفر كه شامل تمام دبيران زيست 395اين تحقيق 

وتحليل طريق جدول مورگان و بطور تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخت و براي تجزيه

ي مانند جدول فراواني و درصد و نمودار ستوني، فيآمار توص يهاروششده است.  استفاده spssافزار اطالعات از نرم

ي، انمونهو آمار استنباطي شامل كلموگروف اسميرنوف، آزمون برازش نكويي خي دو، تي تك  اريانحراف معميانگين و 

آنوا) در متن مانوا و يگيري فريدمن و تي مستقل و تحليل واريانس چند متغيري (مانوا)، تحليل واريانس يك متغيري (

باشد. از ديدگاه دبيران زيست پايه دهم، ساختار جديد كتاب زيست در بهبود مديريت كالسي و بهبود روش دانكن مي

شناسي تأثير توانايي دبيران در ارزشيابي مناسب از درس زيست شيو افزاتدريس و بهبود نوانديشي و نوآوري در تدريس 

هاي گسترش نوآوري و هاي شناخت شيوهدهد كه مقايسه بين ميانگين رتبهآمده نشان ميدستهزيادي دارد. نتايج ب

دهم  شناسي، نسبت به ساختار جديد كتاب زيستنوانديشي و نوجويي در ايجاد فرهنگ يادگيري تغيير، در دبيران زيست

  اند.ت را ايفا كردهترين، اثربخشي ساختار جديد كتاب زيساز ديدگاه دبيران پايه دهم، پايين

  شناسي، عملكرد آموزش، روش تدريس، مديريت تدريس.كتاب زيست هاي كليدي:واژه
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  مقدمه
هاي آموزشي براي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون حاصل از گسترش مداوم دانش بشري، مرتبًا بر طراحان برنامه

كننده و صورت افرادي منفصل، مصرفدرسي فراگيران را بهافزايند كه اين شيوه طراحي برنامه ي درسي ميحجم برنامه
آورد، در اين بين روش تدريس معلم محوري نيز كه شدني درميگيرنده انبوه اطالعات روزافزون و اغلب فراموشتحويل

م دروس افزايد چراكه در اين روش تدريس تقريباً محتواي تمااين مشكل مي شود براغلب در مدارس ما به كار برده مي
آموز با مسائل مورد تدريس كه الزمه هايي نظير درگير كردن دانشيابد و شيوهآموزان انتقال مياز طريق معلم به دانش

 مهري قرار گرفته است.باشد مورد بيها ميهاي ذهني در آنرشد مهارت

ا در آينده فراهم آورد چراكه دانش آموزان رتواند نيازهاي يادگيري دانشده نميعنوان يك فراورارائه دانش نيز به
وانفعاالت يادگيري شركت كنند و در ساختن آموزان قرار گيرد تا بتوانند در فعلعنوان يك فرآيند در اختيار دانشبايد به

 اي تغيير داد كه عالوهگونههاي تدريس را بهمفاهيم و ايجاد خالقيت نقش داشته باشند، براي نيل به اين هدف بايد روش
هاي موردنياز خود برود تا آنچه را ها و دانشآموزان نشان دهد كه بتواند به دنبال واقعيتبر مفاهيم پايه راهي را به دانش

  آموزد پايدار و عميق باشد.كه مي
 بسترهاي و پذيرد صورت مختلف هايزمينه در و بوده جانبههمه كشور، بايد تربيت و تعليم نظام در تحول قاعدتاً

 حال در جهان دنفهمي نيز و زندگي از و زندگي در يادگرفتن به معناي نوين وپرورشآموزش. شود شامل را فيمختل
  كنيم.مي زندگي آن در كه است تغييري

 و علوم از گيريبهره. دشون متحول بن از بايد آموزشي هاياصل، نظام اين اساس بر. يادگيري يعني وپرورشآموزش
 بشريت گريبان گير آينده در كه هاييچالش ترينمهم با رويارويي براي هاآن از جستن ياري يعني جديد هايفناوري

 هايزمينه در بهسازي با بيندمي جدي تغييرات آستانه در را خود كه وپرورشآموزش در تغيير يا تحول. شوندمي
جامعه،  زيرين هاياليه بر تربيت و يمتعل دستگاه تأثيرگذاري به نظر. است تغيير، مواجه و انساني ساختاري، نيروي

  .باشد كارشناسي بررسي تابع بايد بهسازي
. است جامعه هر و انسان هر توسط يادگيري دائمي فرايند معناي به آينده و امروز وپرورشآموزش گذشته برخالف

 از آگاهي و ودخ اختهوش، استعداد، شن دانش، پرورش كسب. است تغيير يادگيري وپرورشآموزش تازه اهداف از يكي
ويرانگر،  و نامطلوب هايانگيزه بر تخيل، غلبه پر و خالق ذهني قواي انداختن كار خويش، به استعدادهاي و هاموهبت
  .)1990اشنايدر،  و كينگ( است نوين وپرورشآموزش هايهدف ازجمله... و مسئوالنه نقش ايفاي

وپرورش حول در آموزشتاز سند ملي  1390رانجام در آذرماه ها تالش، سشوراي عالي انقالب فرهنگي پس از سال
ي عدل جهاني و تمدن بخش حيات طيبه، جامعهرونمايي كرد. سندي كه هدف آن ايجاد تعليم و تربيتي است كه، تحقق
ت الزم ناي طي مسير، منابع، امكاي راهي، نحوهاسالمي ايراني باشد. سند تحول براي رسيدن به اين منظور، مانند نقشه

تا بتواند موجب  ق مشخص كرده استصورت شفاف و دقيي تقسيم كار در سطح ملي و الزامات در اين مسير را بهو نحوه
هاي موجود در آن شود. ازآنجاكه در اجراي هر طرح آموزشي، معلم وپرورش و مقابله با چالشتحول در نظام آموزش

اي شده علم در دستيابي به اهداف تعليم و تربيت توجه ويژهمانكارناپذير  ترين عنصر است، در سند تحول نيز به نقشمهم
  ).1390است (سند ملي تحول، 

وپرورش، دانش و مهارت خود را ارتقاء بخشد، ضمن رشد و بر اين اساس اگر معلم بتواند همگام با تحوالت آموزش
درستي عمل وپرورش نيز بهدر جهت تحقق اهداف آموزشاي پويا و سالم براي آنان، آموزان و ترسيم آيندهبالندگي دانش

مهارت معلمين،  دانش و ). يكي از اين اقدامات براي ارتقاء1392، به نقل از دهقاني، 1383كرده است (طباطبايي، 



 

٤٢٥ 

هاي ضمن خدمت ازلحاظ سازماني به آن است. آموزش *هاي آموزش ضمن خدمتيابي برنامهريزي، اجرا و ارزشبرنامه
). مسئوليت 1384پذيرد (فتحي، شود كه عمومًا پس از استخدام فرد در سازمان صورت ميآموزش اطالق مي نوع

ريزي، اجرا و ارزشيابي ي اول متوجه مسئوالن آموزش هر سازماني است كه از طريق برنامهكاركنان در درجه �توانمندسازي
سوي توسعه و تغيير سوق دهند. تعليم و تربيت، كوششي به توانند سازمان را با شتابهاي ضمن خدمت ميانواع آموزش

جعفري ثاني، پاكمهر ( هدفمند و مبتني بر داشتن راهبرد مؤثر در تأمل بين يادگيرنده، ياد دهنده و هدايت يادگيري است
  ).2013و اسالميان، 

ي موزش است كه وارد عرصهناصر مهم و كليدي در آععنوان يكي از در نظام آموزشي كشور، عمدتاً كتب درسي به
بنابراين اين تنها بودن معيار ارزيابي، خود  رود؛ر ميهاي فراگيران به شمااجراشده و لذا، تنها مرجع ارزشيابي از آموخته

ي ي معيارهاي تناسب اهداف برنامهتأمل و مطالعهريزي آموزشي متمركز، قابلعنوان يكي از مسائل جدي نظام برنامهبه
ي ). عمده2010شود (مؤمني، محمودي و زريان، ريزان درسي محسوب ميها، از وظايف برنامهمحتواي كتابدرسي با 

شده صورت مطالب نوشتاري و تصويري در كتاب گنجاندهمطالب و مفاهيم موردنياز كودك در يادگيري و آموزش رسمي به
  ).2009صالحي، عمران، آزادي و رضايي، يابد (وسو ميها و كارهاي معلم سمتتبع آن ديگر فعاليتو به

هاي آموزشي در ها و راهبردنگرش ها وي يادگيري فعال، پويا و خالق، دگرگوني در روشرسد الزمهبه نظر مي
ي تدريس و مديريت كالسي با هاي معلمان درزمينهبراي نيل به اين هدف بايد توانمندي كالس درس و كتاب است.

  درس روانه شوند. كيفيت تقويت شود تا معلماني با فرهنگ يادگيري تغيير به كالسهاي مناسب و باآموزش
  بيان مسئله 

معلم نقش ، هاي تدريس سنتي را سرلوحه كار خود قرار دهداره شيوهواصوًال نظام آموزشي غير هدفمند كه هم
هاي كالمي است و اين عامل هارتبيشتر مبتني بر سخنراني و استفاده از مكه كند محوري را در كالس درس ايفا مي

متري را پيدا كنند. كآموزان در فرايند تدريس و يادگيري و ايفاي يك نقش فعال فرصت مشاركت شود دانشسبب مي
دهند و مجالي براي بروز استعدادهاي خالق كنند و امتحان ميآموزان در اين نوع سيستم صرفاً مطالب را حفظ ميدانش
 مطالب از آموزش قبل اما است ادگيريآموزش، ي هر هدف د.ندهيج تحرك و پويايي خود را از دست ميتدريابند و بهنمي

 در آموزشي مواد يبترت و انتخاب و آموزش و هاروش بينيآموزش، پيش طراحي زيرا، گيرد صورت طراحي موردنظر بايد
انديشد مي آموزش گيچگون به آموزشي طراح راينبناب، است مؤثر نحو به يادگيري نتايج به رسيدن منظوربه خاص شرايط

 ).1386(رايگلوث و ديگران، 

ها و تصميمات اتخاذشده با وپرورش بوده اين است كه اغلب برنامهآموزشير گيكي از معضالتي كه امروزه دامن
عات روز رسيده و با توجه كه جهان امروز به انفجار دانش و اطالازآنجايي وشود تغيير مديران دستخوش تغيير و تحول مي

ار كنيم و با دنيايي مدرن كامپيوتر، ماهواره، اينترنت روبرو هستيم اما متأسفانه تنها ابززندگي مي 21به اينكه در قرن 
باشد و هنوز سيستم آموزشي ما نتوانسته با دنيايي تكنولوژي وفق و تخته) ميكتاب آموزشي ما در بسياري از مدارس (

كننده از قبيل هاي سرگرمقدر به حاشيهوپرورش آنها در آموزشتوجه و نگاه كلي به كميتطرف ديگر  و ازپيدا كند 
طور خالصه خود را درگير مسائل كمي كرده است كه از نوسازي و تجهيز مدارس، معيشت، مسكن، حقوق معلمان و به

كنند ن ايجاد مييادگيري تغيير را در فراگيرا مسئله اصلي يعني مجريان تحوالت جديد و افرادي كه فرهنگپرداختن به 
مطرح  كنند و اين مسئله مهمي سنتي تدريس مييوهشو اين معلمان كتاب جديد را با همان،  اندشدهناديده گرفته 

  :كه شوديم

                                                            
*.In-service training 
†.Empowerment 



 

٤٢٦ 

شناسي بتوانند عملكرد آموزشي خود ، باعث شده است كه دبيران زيستدهمشناسي آيا ساختار جديد كتاب زيست
  ا بهبود بخشند؟ ر

شناسي و عملكرد آموزشي دبيران در حقيقت پژوهش حاضر در پي آنست كه ارتباط بين ساختار جديد كتاب زيست
 دهم را مشخص كند.

 
 
  

  هاسؤاالت يا فرضيه
  سوال كلي

اب ، آيا ساختار جديد كت 95ـ96شناسي پايه دهم استان خوزستان در سال تحصيلي بر اساس ديدگاه دبيران زيست
  شناسي دهم بر عملكرد آموزشي ايشان مؤثر است؟زيست
  هافرضيه
، ساختار جديد كتاب 95ـ96شناسي پايه دهم استان خوزستان در سال تحصيلي ـ از نظر دبيران زيست1
  شود.شناسي پايه دهم باعث بهبود مديريت كالسي ميزيست

، ساختار جديد كتاب 95ـ96ال تحصيلي شناسي پايه دهم استان خوزستان در سـ از نظر دبيران زيست2
  شود.شناسي پايه دهم باعث بهبود در روش تدريس ميزيست

، ساختار جديد كتاب 95ـ96شناسي پايه دهم استان خوزستان در سال تحصيلي ـ از نظر دبيران زيست3
  شود.شناسي پايه دهم باعث بهبود در نوانديشي و نوآوري در تدريس ميزيست

، ساختار جديد كتاب 95ـ96شناسي پايه دهم استان خوزستان در سال تحصيلي يران زيستـ از نظر دب4
  شود.شناسي پايه دهم باعث بهبود توانايي دبيران در ارزشيابي مناسب از درس ميزيست
  هاي تحقيقهدف

  هدف كلي
شناسي استان زيستشناسي پايه دهم بر عملكرد آموزشي دبيران بررسي تأثير ساختار جديد كتاب درسي زيست

  1395ـ96خوزستان در سال تحصيلي 
  اهداف جزيي

شناسي پايه دهم بر بهبود مديريت كالس درس دبيران ـ بررسي تأثير ساختار جديد كتاب درسي زيست1
  .1395ـ96شناسي استان خوزستان در سال تحصيلي زيست

شناسي هبود در روش تدريس دبيران زيستشناسي پايه دهم بر بـ بررسي تأثير ساختار جديد كتاب درسي زيست2
  .1395ـ96استان خوزستان در سال تحصيلي 

شناسي پايه دهم بر بهبود در نوانديشي و نوآوري در تدريس بررسي تأثير ساختار جديد كتاب درسي زيست -3
  .1395ـ96شناسي استان خوزستان در سال تحصيلي دبيران زيست

شناسي پايه دهم بر بهبود توانايي دبيران در ارزشيابي مناسب از درسي زيستـ بررسي تأثير ساختار جديد كتاب 4
  .1395ـ96شناسي استان خوزستان در سال تحصيلي درس دبيران زيست

  اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن



 

٤٢٧ 

هاي ژي، ارزشتفكر، ايدئولو طرز درتوان به تغييرات و تحوالت شگرف و مداوم از بارزترين خصوصيات عصر حاضر مي
مديران با جو  ههمين سبب امروز هاي ديگر زندگي، اشاره كرد. بههاي انجام كار و بسياري از پديدهاجتماعي، روش

 رو هستند.سازماني پرابهام، پويا و در حال تحول روبه

توان زندگي نيز مي ها، بهبود در كيفيتآن، در بالندگي و بهبودي سازمان تأثيرگذارضرورت تحول را عالوه بر عوامل 
گير در عوامل متعددي همچون پيچيدگي وقايع، سرعت پيشرفت فناوري، افزايش رقابت چشم فشارتحتها يافت. سازمان

ها را در . اين عوامل سازماندارند قرارها در مجموعه نظام هستي، ي خدمات و توليدات و نياز طبيعي و دروني انسانارائه
 كند.جدي مي ريزيع سالح نموده و آنان را وادار به پذيرش و برنامهمقابل تغيير و تحول خل

ي و آورفنهاي بشري، توسعه وپرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي، گسترش علوم و تجربهامروزه نظام آموزش
توسعه شود كه با رشد و هاي پيچيده و بزرگ اجتماعي هر كشوري محسوب ميهاي صنعتي، يكي از سازمانپيشرفت

تدريج از حالت ساده ابتدايي به حالت پيچيده درآمده اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پيوندي ناگسستني دارد. همچنين به
هاي وپرورش امري فراگير و جهاني شده است. به حدي كه يكي از شاخصهاي آموزشاست. طوري كه گرايش به سازمان

وپرورش آن را به عهده گرفته است. ثمربخشي اين انند كه نظام آموزشدمهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظايفي مي
هاي بالنده، سالم، متعادل و رشد يافته است و از سوي ديگر هاي مستعد به انسانسو تبديل كردن انساننظام از يك

به چنين  نظر هاي متفاوت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است.كننده نيازهاي نيروي انساني جامعه در بخشتأمين
  وپرورش:توسعه بر اين باورند كه آموزشتا درحال افتهيتوسعهاهميتي است كه در عصر كنوني همه كشورهاي جهان از 

 يابد.شود ضرورت آن افزايش ميتر ميـ با زيست انسان پيوند خورده است و هرچه زندگي پيچيده

  شود.مر پديدار ميع در سراسرگذاري بلندمدت است كه سود آن ـ نوعي سرمايه
وپرورش با تكيه بر نوآوري و مشاركت و رقابت و كاربردي كردن آموزش و تأمين تحول در آموزشتغيير و بنابراين 

وپرورش كه يكي از اهداف مهم آموزشباشد. ازآنجايينيازهاي جديد ملي و استفاده از دستاوردهاي جهاني استوار مي
عنوان باشد، ضروري است تحول از معلمين آغاز شود و معلمين بهبراي آن مي توجه به معلم و ايجاد فضاي مناسب

هاي فردي، نيازها ها، تفاوتها و ضعفوپرورش با شناخت و درك صحيح از مراحل رشد، توانمنديگذاران آموزشسياست
 اوقات اغلب و هستند تئوري دانش يدارا ما آموزاندانش اكثر در رفتار آنان تغيير ايجاد كنند، آموزانهاي دانشو خواسته

 ).1386جويند (حيدري،  بهره دانش اين از خود اجتماعي و شخصي زندگي در نيستند قادر

ي نوبنياد، درك اين مسئله مهم است كه مديران دانا و توانا، به معلمان، به مصداق چراغ راهنماي در يك جامعه
تغيير «گذاران بايد به ضرورت ريزان و سياست، برنامهدرنتيجهكنند. ليد ميجامعه بنگرند؛ زيرا معلمان هستند كه دانايي تو
 .»معلمان براي جهان در حال تغيير بينديشند

وپرورش جهان، تحت عنوان (معلمان و تدريس در جهان در حال تغيير) آموزش يدرزمينهچهارمين گزارش يونسكو 
تغيير  ويژهبهدر جهاني كه دستخوش تغييرات سريع است، اختصاص دارد. بررسي نقش و منزلت اجتماعي معلمان 

 گذارد.ارتباطات و اطالعات، موضوعي است كه آشكارا بر جايگاه و موقعيت معلمان تأثير مي يدرزمينه

بررسي  تفصيلبهشود كرات، در مورد كاهش منزلت اجتماعي معلمان شنيده مياين گزارش اعتبار اظهاراتي را كه به
هايي كه به رود متناسب با پاداشحاضر در اكثر كشورها از معلمان انتظار ميكند كه آنچه درحالالل بيان ميو با استد

 شود نيست.معلمان داده مي

هاي آينده هستند، نيروي تنها به سبب تعدادشان، بلكه بيشتر به دليل آنكه ضامن تعليم و تربيت نسلمعلمان، نه
تر داشت تا نتيجه توان از آنان انتظار فزونط از راه حمايت بيشتر از معلمان است كه ميشوند و فقمهم جامعه تلقي مي

 حاصل شود.



 

٤٢٨ 

 ازجملهاي از نيروهاي انساني هاي مهم توسعه و پيشرفت، شامل مجموعهعنوان يكي از اهرموپرورش، بهنظام آموزش
ي كنند. در اين مجموعهليت ميشده فعاتعيينپيش  از ريزان است كه براي تحقق اهداف آموزشيمعلمان، مديران و برنامه

دار هستند، بنابراين وپرورش عهدهترين وظيفه را در فرآيند آموزشآموزان اساسيمعلمان به سبب درگيري فعال با دانش
هاي از نظريهپويايي و اثربخشي اين فرآيند تا حد زيادي به معلماِن باانگيزه و خشنود از شغل خويش وابسته است. يكي 

است. ايشان دو عامل را بر توانايي معلم براي » فريس«ي انگيزش ي انگيزش معلمان، نظريهاختصاصي جديد درباره
 :داندعملكرد بهينه تأثيرگذار مي

ي كالس، دسترسي به مواد آموزشي و حقوق؛ دوم عوامل محتوايي: اي: مانند شرايط كار، اندازهنخست عوامل زمينه
برانگيز و متنوع، افزايش مسئوليت، پيشرفت، بازخورد، اختيار، خودمختاري اي، شغل چالشفرصت براي رشد حرفه از قبيل

 و دانشوري.

وپرورش اعمال شود با صرف پول بيشتر، ساختمان مدارس بهتر، در نظر بعضي از اصالحاتي كه بايد در آموزش
رهاي ارزيابي، انتصاب مديران شايسته، فراهم كردن تجهيزات هاي آموزشي، تغيير معياگرفتن دروس جديد در برنامه

 ي كار معلمان تغيير ايجاد شود.پذير است، اما اصالح واقعًا اساسي، هنگامي ميسّر خواهد بود كه در شيوهجديد امكان

معلمان،  ازجملهمردم،  ـ1داند: پياژه وضع غيرفعال معلمان كشورها در قبال بينش علمي را معلول چهار علت مي
هايي را به كار برند كه دولت تعيين و ابالغ كرده ها و روشمعلمان مجبورند برنامه ـ2دانند؛ وپرورش را علم نميآموزش
آنكه به مطالعه  جايبهصنف معلمان و مربيان، ـ 3دهند؛ استقالل فكري، خالقيّت و نوآوري را از دست مي درنتيجهاست و 

هاي علمي التحصيل شدن، از مطالعه و فعاليتمعلمان، بعد از فارغ ـ4اند؛ نفي خود متوجهتوجه كنند، فقط به مسائل ص
 مانند.و تجربي به دور مي

هاي آموزشي از تأثير علوم و فّناوري اطالعات در مدارس بسيار مهم و جايگاه معلمان در درك انتظارات زياد حوزه
ي آموزشي و انقالبي در عرصه يمنزلهبهتواند درك شود مي طور صحيحاين مسئله به كهدرصورتيكليدي است و 

هاي آموزشي نوين جايگاه دهد كه معلم در اجراي فّناوريمدنظر قرار گيرد. تحقيقات نشان مي آموزشيكمكهاي فعاليت
نظريات  ـ2مدرسه؛  تشكيالت ـ1                      موارد زير است:  تأثير تحتمهمي دارد. اين جايگاه تا حدود زيادي 

ي استفاده از آن در رساني و نحوههاي اطالعمعلمان از فنّاوري دانش ـ3هاي تدريس؛ و روش معلم نسبت به آموزش
  هاي جديد.مزاياي استفاده از فّناوري ـ5افزاري؛ افزاري و سختامكانات نرم ـ4آموزش؛ 

  تعاريف، اصطالحات
(اين لغت از كلمه يوناني بياس به معني  استشناخت حيات علم  سيشنازيست شناسي:تعريف مفهومي زيست

الحيوة. . علمةزندگي و لوگاس يعني دليل منطقي تشكيل شده است). شناخت حيات (فرهنگ فارسي معين). معرفةالحيا
  ).عين. (فرهنگ فارسي مالحياة علم. كند بحث زنده ي موجوداتدربارهمرحوم دهخدا). دانشي كه  خط به(يادداشت 

هاي علمي مستقل هاي علمي كه اغلب رشتهاز رشته ايگستردهشناسي طيف زيست شناسي:تعريف عملياتي زيست
 مشاهدهقابلطور مستقيم كه براي ما بهد كنهايي را بررسي ميفقط ساختار و يا فرايند ود وشآيند را شامل ميمي حساببه
  )www.vajehyab اند. (اينترنتگيرياندازهو 

بيني شده از سوي وزارتخانه آموزان در يادگيري مطالب درسي پيشتعريف مفهومي عملكرد: درجه موفقيت دانش
اي براي يك دانند كه ممكن است بيانگر نمرهآموزان مياي از جايگاه تحصيل دانشآموزش و پرورش پيشرفت را جلوه

  ).1976هاي قبل باشد (الوين، دوره يا ميانگين نمرات در دوره
آموزان در دروس تعريف عملياتي عملكرد: معيار پيشرفت و عملكرد تحصيلي را ميانگين نمرات تحصيلي دانش

  ).1976آموزان استخراج شده است (الوين، مختلف در سال تحصيلي گذشته بوده كه از كارنامه دانش
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ي درس (صفوي، ارائهمنطقي براي تعريف مفهومي روش تدريس: روش تدريس عبارت است از راه منظم، با قاعده و 
1385: 192.(  

تعريف عملياتي روش تدريس: منظور از روش تدريس در اين پژوهش، روشي است كه معلم هنگام حضور محقق در 
  ).192 :1385صفوي، برد (كالس براي تدريس به كار مي

يري گبهرهدانش تخصصي و تعريف مفهومي مديريت كالس درس: مديريت كالس عبارت است از هنر به كار بردن 
  ).1374آموزان و جامعه (رئوفي، ياز دانشموردني اهداف مطلوب سوبهآموزان هاي كالس داري در هدايت دانشاز مهارت

تعريف عملياتي مديريت كالس درس: در اين تحقيق مديريت كالس درس پس از حضور در كالس معلم و پر كردن 
  ).1374رئوفي، ( شودفرم مربوطه توسط محقق مشخص مي

  مطالعات نظري
شناسي هدف ارتقاي دانش معلمان با فرهنگ يادگيري تغيير، در پژوهش حاضر منظور از ساختار جديد كتاب زيست

آموزان ي ارزشيابي و بررسي تكاليف دانشها، ارتقاي توانمندي معلمان ازنظر تدريس نوين، نحوهتبادل اطالعات ميان آن
  شود.تشكيل مي

هاي وهش حاضر منظور از عملكرد آموزشي دبيران در اين تحقيق، درك فرهنگ يادگيري تغيير و استفاده از روشدر پژ
باشد كه در زير بيان آموزان ميها و تكاليف دانشهاي بررسي فعاليتآموزان و روشهاي ارزيابي دانشنوين تدريس، شيوه

  شوند:مي
هاي خاصي است؛ ازجمله: استفاده ي معرفوانمندي معلمان دربرگيرندههاي نوين تدريس: اين بعد از تالف) شيوه
آموزان در تدريس (واگذاري تدريس بخشي از آموزشي (عكس، فيلم، ماكت و نقشه)، مشاركت دانشاز وسايل كمك

اد ي موضوع درس و ايجآموز و تكميل توضيحات توسط معلم)، شروع كالس با سؤاالتي دربارهمباحث درس به دانش
  آموزان.ي پرسشگري در دانشروحيه

آموزان: در بحث ارزشيابي، توانمندي معلم در طرح اشكال مختلف سؤاالت (باز، بسته، هاي ارزشيابي دانشب) شيوه
  آموزان حين تدريس مدنظر بوده است.هاي كتبي و ارزيابي دانشهمگرا، واگرا) براي آزمون

آموزان: منظور از اين بعد، مواردي همچون ارائه و دريافت تكاليف انشها و تكاليف دج) چگونگي بررسي فعاليت
ي موضوعي خاص (مربوط به مباحث درس) توسط صورت فردي، گروهي و همچنين انجام تحقيق درزمينهآموزان بهدانش
  باشد.آموزان ميدانش
 مطرح سؤال اين حال. هستند متفاوت يكديگر با كامالً  آموزش زمينه در حتي و يادگيري مورد در نظريه ها ديدگاه

 شده زياد نقد و دارد وجود مختلف هاينظريه همه اين چرا پس است، مشخص مفهوم يك يادگيري اگر كه گرددمي
   است؟
كند آنرا تعبير و محقق و روانشناس بر اساس ديدگاه خود و يا از منظري كه به يادگيري نگاه مي كه اينست آن دليل 					

تواند كند اما بايد يادآور شد كه نظريه نميند بنابراين نگاه او درست است و غلط نيست. او از يك زاويه نگاه ميكتفسير مي
   		گو كننده تمام مجموعه فرآيند يادگيري باشد.باز
وانشناسي ر در آنچه اما. باشندمي پاولف و اسكينر آنها معروفترين كه ديديد را زيادي افراد رفتارگرايي نظريه در 					

 از عبارت را يادگيري اصوالً رفتارگرايان رفتارگرايي با شده مترادف كه اسكينراست اسم باشدمي مطرح بيشتر تربيتي
اينها معتقدند يك نوع رابطه و پيوند  .دانندپاسخ در سيستم عصبي فرد مي و محرك بين پيوند و رابطه تقويت و ايجاد

  )2كند. (د تغيير ايجاد ميعصبي بين محرك و پاسخ است كه در فر
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 پس از ديدگاه رفتارگريان يا شرطي شدن، يادگيري يا تغيير عبارتست از ايجاد و تقويت رابطه بين محرك و پاسخ در
حالي كه در نظريه شناختي برعكس است. آنها معتقدند يادگيري ناشي از شناخت، ادراك و بصيرت است اما به هيچ وجه 

هر « كنند به قول مولوي اي به قضيه نگاه ميتارگرايان نيستند چون هر كدام از آنها از زاويهشناختيها منكر نظريه رف
كنند. نظر خودشان را بيان ميبنابراين هر كس » وز درون من نجست اسرار من          كسي از ديد خود شد يار من 

)2(  
  		 		http://aval.blogfa.com/post-3.aspx. 1387.  ساختن گرايي)-ديدگاه (رفتارگرايي كم بر دواصول حا. 1

 /http://www2.irib.ir/amouzesh/m/yadgiri. نظريه هاي يادگيري. شبكه آموزش سيما. 2

page02.htm 		1387						   

  پيشينه پژوهش
  شده در ايرانتحقيقات انجام

 1393ايران در سال  اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگيدر 
 با انتشار تحقيقات افرادي به نام:

 ولوژي آموزشي و مدرس دانشگاهكارشناس ارشد تكن -مسعود آزاد 

 دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه -مريم اسالم پناه 

 دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه -سميه عزيزي 

 ن كرمانشاهكارشناس ارشد رياضي كاربردي و معاونت بنياد نخبگان استا -ساالر محمدي 

 در راستاي بررسي تحول اطالعاتي در حوزه آموزش عالي با هدف بررسي تاثير دوره هايي پژوهش

 اطالعات و ارتباطات بر نحوه تدريس اساتيد، ميزان يادگيري و نگرش به درس آموزش ضمن خدمت فناوري
اين پژوهش  روش استفاده شده در انجام شده است. 29-39دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه در سال

كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي  پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق اعضاء هيأت علمي و دانشجويان مقطع -توصيفي
نمونه گيري تصادفي، انتخاب گرديد. و از  به روش نفر، 50نفر اعضاي هيئت علمي  244واحد كرمانشاه مي باشد. از بين 

تصادفي طبقه اي انتخابگرديد. در اين پژوهش از سه  نفر به روش 250نفر بودند،  5000كه حدود  بين دانشجويان،
مذكور توسط  با سه نوع سوال استفاده شد. روايي پرسشنامه هاي ليكرت گزينه اي به روش 5پرسشنامه محقق ساخته 

تأييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامههاي  تربيتي و فناوري اطالعات و ارتباطات مورد شش تن از متخصصين حوزه ي علوم
درصد محاسبه گرديد. نتايج حاصل از پژوهش بيانگر آن است  82متوسط، توسط آلفاي كرونباخ  مورد استفاده به طور

 دوره هاي ضمن خدمت بر نحوه تدريس اساتيد موثر است ولي بين ديدگاه دانشجوياني كه اساتيد آنها دوره گذراندن كه
معني داري وجود  نهاكه اساتيدشان اين دوره ها را نگذرانده، از نظر نحوه تدريس اساتيد مربوط، تفاوتآه اندو ها را گذراند

يادگيري دانشجوياني كه اساتيد آنها دوره ها را گذرانده ا ند ودانشجوياني كه اساتيد آنها دوره ها را  نداشت. بين ميزان
به درس دانشجوياني كه اساتيد آنها دوره ها را  االخره اينكه بين نگرشديده نشد و ب نگذرانده اند تفاوت معني داري

نگذرانده اند تفاوت معني دار وجود داشت كه نمايانگر رضايتمندي  گذرانده اند و دانشجواني كه اساتيد آنها اين دورهها را
  د.بيشتر آنها مي باش

عملكرد دبيران زن دوره متوسطه نظري منطقه ده  به بررسي تاثير رايانه در تدريس بر) : «1385غفوري، معصومه،(
  سؤال مطرح شده است كه به شرح ذيل مي باشد: 7پرداخت.دراين پژوهش»تهران

  آيا رايانه توانسته است دانش و مفاهيم پايه اي نوين را در دبيران فراهم آورد؟ -1
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  آيا رايانه دبيران را منجربه استفاده ازرايانه درامرآموزش شده است؟ -2
  آيا رايانه دبيران را منجر به استفاده از مهارت واژه پردازي درزمينه شغلي دبيران شده است؟ -3
  آيا رايانه در بكارگيري مهارت صفحات گسترده در دبيران مؤثر بوده است؟ -4
  آيا رايانه در بكارگيري مهارت پايگاه داده ها در دبيران مؤثر بوده است؟ -5
  ري مهارت ارائه مطالب به كمك رايانه در دبيران مؤثر بوده است؟آيا رايانه در بكارگي -6
  آيا رايانه در ايجاد مهارت استفاده از اينترنت در دبيران مؤثر بوده است؟ -7
  پس از جمع آوري داده ها پاسخ سئواالت به قرار زير بوده است: 
به كارگيري مهارت صفحات «و » واژه پردازي استفاده از مهارتهاي«و » استفاده از رايانه«در رابطه با مهارتهاي  

استفاده «ارائه مطالب به كمك رايانه و «و » پايگاه داده ها«مؤثر بوده است ولي در ارتباط با بكارگيري مهارتهاي » گسترده
  مؤثر نبوده است.» از اينترنت

اند مي باشد و حجم نمونه  نفر بوده 200جامعه آماري در اين پژوهش شامل تمامي دبيران منطقه ده تهران كه  
سئوال بوده اند در دو سطح دبيران  30نفر انتخاب گرديده است و از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ كه هر كدام داراي  90

  و مديران استفاده گرديده است.
خدمت  مقايسه كارايي آموزگاران داراي مدرك كارداني و كارشناسي ضمن«): در پژوهشي با نام 1378فتحي، علي، (

ـ بين عملكرد معلمان 1به بررسي دو فرضيه پرداخته است: » وپرورش المرد فارسبا ساير آموزگاران شاغل در اداره آموزش
داراي مدرك كارداني و كارشناسي آموزش ضمن خدمت با معلمان داراي مدرك كارداني و كارشناسي ساير مراكز تفاوت 

ان داراي مدرك ديپلم با معلمان داراي مدرك كارداني و كارشناسي آموزش ـ بين عملكرد معلم2داري وجود دارد. معني
  داري وجود دارد.ضمن خدمت تفاوت معني

در اين پژوهش متغير مستقل تحصيالت در سطح كارداني و كارشناسي و متغير وابسته عملكرد است كه عملكرد 
ها و تغييرات، ت، دانش، نحوه برخورد و استقبال از نوآوريسؤالي كه با مفاهيم مهار 27آموزگاران با استفاده از پرسشنامه 

نفس، برقراري روابط انساني و نظم و انضباط معرفي شده است، موردبررسي پذيرش مسئوليت، روحيه قوي و اعتمادبه
  قرار گرفته است.

  اند از:آمده از اين تحقيق عبارتدست نتايج به 
اسي ضمن خدمت كاراتر از معلمان داراي مدرك كارداني و كارشناسي از ـ معلمان داراي مدرك كارداني و كارشن1

  ساير مراكز هستند.
ـ ميانگين عملكرد معلمان داراي مدرك كارداني و كارشناسي آموزش ضمن خدمت باالتر از ميانگين عملكرد 2

  معلمان داراي مدرك ديپلم است.
  تر از معلمان داراي مدرك ديپلم دبيرستاني هستند.معلم كاراـ معلمان داراي مدرك ديپلم دانشسراي تربيت3
  يابد.ـ رابطه بين عملكرد و سن منفي است بدين معني كه با افزايش سن عملكرد كاهش مي4

» اي معلمان شهر شيرازحرفه هاي ضمن خدمت بر عملكردبررسي تأثير آموزش«عنوان  پژوهشي با) 1390( اورنگي
ها و فنون تدريس، هاي آموزش ضمن خدمت روشتايج پژوهش نشان داده است كه دورهرا موردمطالعه قرار داده است. ن

اي معلمان در تدريس كالسي، كالس داري، ارزشيابي گيري، تأثيري بر عملكرد حرفهمديريت كالس و سنجش و اندازه
  آموزان ندارد.كالسي و وضعيت تحصيلي دانش

هاي ضمن خدمت) در رابطه با كارايي (در دوره بررسي تأثير آموزش«): تحقيقي تحت عنوان 1373بايرامي، جعفر، (
  »شغلي معلمان در استان اردبيل
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 71و  72هاي جامعه تحقيق عبارت است از: كليه معلمان كارداني ضمن خدمت استان اردبيل كه در سال
عنوان گروه آزمايش و به ي كه بهالتحصيالن جامعه آماردرصد فارغ 25اند نمونه آماري اين تحقيق التحصيل شدهفارغ

ها نشده بودند و ازنظر شرايط آموزشي و جنسيت همين تعداد نيز معلمان ديپلم كه موفق به شركت در چنين كالس
آموزان تحت تعليم درصد دانش 25هاي گروه آزمايشي و گروه گواه از هركدام شده از كالسهمگون و مشابه بودند انتخاب

منظور ًال بهآزمون پيشرفت تحصيلي از چهار درس كه قب س به شيوه تصادفي سيستماتيك انتخاب واز راه رفتن به كال
هاي ارزشيابي و معلمان هاي تدريس شيوهنظر (مدرسان روشباال بردن روايي و اعتبار آزمون با صالحديد افراد صاحب

  رديد.گمالي برطرف و سپس آماده اجرا مجرب) طرح و پس از اجراي مقدماتي در مورد گروه مشابه اشكاالتي احت
  هاي تحقيقيافته

ديده را در مقايسه با معلماني كه ي كارداني معلمان توانسته است كارايي معلمان دورهآموزش ضمن خدمت دوره
گروه  ديده) در مقابلهاي گروه آزمايشي (دورهكه تفاوت ميانگينطورياند تقويت نمايد. بهها شركت نكردهدر اين دوره

ديده تواند كارايي معلمان را باالتر برد و همچنين باالترين ميانگين دورهگواه دوره نديده در درس رياضي دوره ابتدايي مي
آموزان و همچنين كننده اين مطلب باشد كه دانشتواند بياندر كل دوره ابتدايي مربوط به علوم تجربي است كه مي

ها مربوطه ديدهانگين دورهيترين نمره درصدي مدهند. پايينقه بيشتري نشان ميمعلمان براي آموزش علوم تجربي عال
آموزان آن طوري كه بايدوشايد به تعليمات اجتماعي است و اين نشانگر اين است كه در مقايسه با سه درس ديگر دانش

صدي هضم نيست. باالترين نمره درآموزان قابلكتاب كامًال براي دانش دهند و يا مطالبعالقه به اين درس نشان نمي
آموزان و معلمان براي ها مربوط به درس فارسي است و اين مسئله شايد نشانگر اين باشد كه دانشميانگين دوره نديده

  دهند.ها عالقه بيشتري نشان مييادگيري و آموزش اين درس در تمام پايه
رود، اكثريت معلمان زير حقيق به شمار ميتابزار دوم شده از پرسشنامه نظرسنجي كه با توجه به نتايج استخراج

افزايي اند، لذا الزم است در يك دوره دانشسي سال سابقه خدمت آموزش دارند و اكثريت به هنگام استخدام ديپلم بوده
  ولوژي آموزش آشنا شوند.هاي تدريس و فن معلمي و تكنهاي روشبلندمدت شركت كرده و يا تازه

ر دانش كر انتقادي دفضرورت و راه هاي پرورش ت ) درمقاله اي تحت عنوان1392ي(سكينه شاه ومرضيه كلبعلي 
 آموزان 

  شده در خارج از كشورتحقيقات انجام - 2
چنين » دارند؟نظام آموزشي جديد معّلمان چه احساسي درباره «در تحقيقي تحت عنوان  ):1976( �آينس ورث

) از معّلمان خواسته شد كه احساسات و نظرات خود را درباره تغييرات 1974ل (هاي نخستين سادارد كه در ماهاظهار مي
  جديد نظام آموزشي بيان كنند نتايج حاصل بدين قرار بود:

اخت معّلم به كيفيت ارائه نظام جديد آموزش عالقه بيشتري نشان دادند تا به نظام يكنو 732از  %60طوركلي ـ به1
  و ثابت گذشته.

  عمده نظام آموزش جديد برشمرده شده توسط معلّمين از اين قرار بود:ـ پنج خصوصيت 2
  الف) عملي بودن ب) تأييد و تشويق ج) سهم معلم د) برنامه منظم ه) تنوع

ريزي، اجرا حال حق اظهارنظر در برنامهصورت اجباري متحمل اين تغييرات نشوند و درعينآن معلّمان به عالوه بر
  جديد را داشته باشند.هاي و ارزشيابي برنامه

  ـ درمجموع درصد نگرش مثبت زنان به مردان بيشتر بود.3
 ـ درمجموع بين نگرش معلّمين مقطع ابتدايي با مقطع اّول و دوم متوسطه تفاوتي مشاهده نگرديد.4

                                                            
‡.Anisworth,1976 
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ع هاي آردنول و مريلند، نتيجه گرفتند كه درمجمومعلم ابتدايي در بخش 130ساكو و كوك در تحقيقي بر روي 
حق انتخاب در نوع «و » هاي درسجديد بودن مطالب كتاب«ها را معلمان، دو عامل اساسي ارتقاي سطح كيفي برنامه

  اعالم نمودند.» آموزش و درس

س است. گر در تحليل جامع خود معتقد است كه بررسي جهاني شدن فراتر از تأثير آن بر كالس در "مارتين كارنوي"
عددي بر درس بخش مهمي از توليد دانش است، اما در اين فرايند نيروهاي خارجي مت چه روش عرضه دانش در كالس

شدن بر آموزش  جهاني شدن و توليد دانش اثر مي گذارند. بر اين اساس كارنوي در مسير شناسايي چگونگي تأثير جهاني
 مهارت افتني اهميت و محور نشدا اقتصاد ظهور و كار سازمان تغيير) 1 و پرورش به پنج عامل اساسي اشاره مي كند:

) 4ي. آموزش اصالحات شدن سياسي) 3خارجي. گذاري سرمايه جذب براي برتر هاي مهارت تربيت) 2انساني.  نيروي
 بين زشآمو سمت به آموزشي هاينظام تر فزون چه هر گيريجهت ضرورت) 5. ذ اينترنت و آموزش مجازينفو گسترش
  .فرهنگي

) در تحقيقي كاربرد توانمندسازي در ايجاد حس اعتماد و احترام در مكان كاري را بررسي 0520( �لسچينگر و فاين گان
هاي عادالنه كردند و نتيجه گرفتند بين توانمندسازي و رفتار عادالنه رابطه وجود دارد و توانمندسازي بايد از طريق رفتار

  ها صورت پذيرد.در كار

ي آموزش ضمن برگزاري تحقيقات كاربردي مشاركتي مانند برنامه عنوان تأثير) تحقيقي را به2010( **چوي 
ي آموزش ضمن خدمت ها در برنامهخدمت معلمان بر ايجاد تحوالت سازنده انجام داد. نتايج نشان داد، اجراي اين دوره

كند و مي ها كمكهاي مفيد تدريس عملي آنمعلمان، سهم بسزايي در تغيير ساختار دانش معلمان دارد و به شيوه
  دهد.ها را در تدريس افزايش مينفس آناعتمادبه
 شجوياندان در انتقادي تفكر و كارگروهي ارزيابي مشاركتي، يادگيري آزمون عنوان با پژوهشي) 2011(ويگز		

س گروه ) با پيش آزمون تفكر انتقادي و سپ309(آزمايش و) 174(كنترل گروه با آزمايش طرح صورت به پرستاري،
تقادي نشان به صورت سنتي و گروه آزمايش به روش يادگيري مشاركتي آموزش ديدند. نتايج پس آزمون تفكر انكنترل 

كه به سال  1991در سال  داد كه گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل نمرات باالتري در تفكر انتقادي كسب كرده اند.
ي آموزش و پرورش اثرگذار منتشر شد كه بر تحوالت جهان ها معروف است، سه كتابها و ترغيبپردازيها، نظريهانديشه

باشگاه رم و عضو  تأثير جدي گذاشت. در اين سال الكساندر كينگ (نخستين رييس باشگاه رم) و برتراند اشنايدر (دبيركل
ش كه بخ در دو بخش تنظيم و منتشر كردند» نخستين انقالب جهاني«آكادمي جهاني هنر و علم) كتابي تحت عنوان 

راي رفع بهايي است كه حلاول، شرح كاملي از مشكالت و معضالت جامعه بشري در عصر حاضر و بخش دوم، بيان راه
ثبات اين آنها براي ا ».شود و كشورها از آن بدترجهان بد اداره مي«اند. نويسندگان بر اين باورند كه اين مشكالت آورده

 ز جمله:شمارند اسوء مديريت داليل متعددي را برمي

درحاليكه بدون تغيير، نوآوري و خالقيت  .نمايندها در برابر تغيير ايستادگي كرده و از خالقيت پرهيز ميحكومتـ 1 
ها به مسائلي توجه دارند كه متعلق به امروز است نه يشترحكومتـ ب2.هاي كنوني را پشت سر گذاشتتوان بحراننمي

زامات جهان امروز ايجاب مي كند تا افرادي با ـ ال3.مانندساسي و بنيادين غافل ميآينده؛ در نتيجه از پرداختن به امور ا

                                                            
§. Laschinger & fine gan 
* *. Chiou 
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اين صفات در رأس امور قرار گيرند: توان نوآوري و انطباق با نوآوري، برخورد اخالقي و عادالنه با مسائل و توان باالي 
  .يادگيري

هايي عمل كرده و مثابه اهرمدانند كه بهمي آنها سپس ارتقاي توانايي حكومت را منوط به تركيب سه عامل ديگر
ـ 3.هاي جديدگيري از علوم و فناوريبهرهـ 2.موزش و پرورش به معناي امروزي آنـ آ1:سازنداداره امور را ممكن مي

  .هاي همگانيستفاده مناسب از رسانها
پايي مؤسسه مطالعات قرن مقاله در مورد آموزش و پرورش نوين توسط شعبه ارو 54در دومين كتابي كه حاوي 

كه توسط افراد بومي انجام  گروهي و جمعي كارهاي به دادن اهميت) 1. مستقر در سوئد منتشرشد، آمده است 21
 جلب) 3كند. تضمين را مالي تأمين استمرار تواندمي كه مختلف نهادهاي طريق از مالي وسيع پشتيباني) 2. پذيرندمي

 به ويژه توجه و كليدي هايبخش تمامي دربرگيري		)4باشد هاگروه همه نظراتطهنق معرف بتواند كه وسيع مشاركت
 كوتاه مسائل به توجه جاي به درازمدت اندازهاي چشم مطالعه) 5.بين آنها كه در آينده نقش مهمي خواهند داشت روابط

 اقتصادي نظر از پايدار ايراهبرده بررسي		)7ها. زمينه همه در جهان كشورهاي بين متقابل روابط مطالعه) 6مدت. 
هاي اخالقي، فلسفي و سياسي و ارزشيابي كفايت نهادهاي ملي مطالعه مقوله و بررسي		)8محيطي. زيست و اجتماعي

 چگونگي بررسي		)10 علمي. مناسب هاي شيوه برگزيدن و تحقيق هايهدف كردن شفاف		)9ا. براي پرداختن به آنه
ها و اقدامات سياستگذاري بهبود به و برانگيزاند را عموم توجه كه ترتيبي به اتتحقيق از آمده دستبه نتايج كاربست

و موضوعات ديگري از قبيل: هدايت اجتماعي، تغييرات محيط سياسي، الگوهاي اقتصادي وابسته به  عملي منجر شود.
. عالوه بر اينها به هم، تقاضاهاي اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه، تغيير در فرهنگ، محيط زيست و فناوري

كند كه نشاندهنده ضرورت توجه به آموزش و جويانه برخي از كشورها در رابطه با مسائل فوق اشاره ميهاي چارهانديشه
  )1991پرورش نوين است. (گارت، 

هاي آموزشي براي توسعه در سومين كتاب در مورد آموزش وپرورش نوين مربوط به مركز آسيايي نوآوري
)ACEID (		و آموزش نقش چون موضوعاتي به كتاب اين در. باشدمي بانكوك در يونسكو ايمنطقه دفتر به وابسته 

... و معلم نقش گرا،انسان توسعه نوين، آموزشي هايتكنولوژي و پرورش و آموزش ها،نگرش و هاارزش تغيير در پرورش
  )1991شود. (سينك، مي اشاره

دولت از جمله  33اقيانوسيه متشكل از  -آموزش و پرورش منطقه آسياششمين كنفرانس وزراي  1993در سال 
 قرار 		اي رسيد كه توجه به اصالحات در آموزش و پرورش بايد سرلوحه امور اعضانامهايران كه در مالزي برپا شد، به توصيه

 -3وزش زنان و دختران؛ آم -2آموزش براي همه؛  -1گيرد:وع عمده زير را در بر ميموض چهار نامه توصيه اين. گيرد
هاي: تحقيقات آموزشي و نوآوري براي توسعه؛ آموزش براي دنياي كار؛ آموزش كيفيت و تناسب آموزش با زيرعنوان

  )387: 1379المللي در آموزش و پرورش. (رؤوف، اي و بينهمكاري منطقه -4معلمان و 
  پژوهش روش

 مقاالتها، نامهپايان شامل، منابع يمطالعه با ابتدا .استمايشي به كاربردي و به روش توصيفي از نوع پياين تحقيق 
سوال  170 ادامه در و رابطه اين در مجرب اساتيد و نظرانصاحب با مشاوره همچنين و موضوع با رابطه درها كتاب و

سشنامه شكل سوال كه طرح نهايي پر 28تهيه شد كه توسط اساتيد بعد از حذف و اضافه كردن سوال ها، در نهايت 
وپرورش ي دوم شاغل به تدريس در آموزششناسي دورهي آماري اين تحقيق شامل كليه دبيران زيستگرفت، جامعه

) تعيين شده را به طور 359باشند كه با كمك جدول مورگان حجم نمونه(مي 95ـ96 استان خوزستان در سال تحصيلي
 شدهيآورجمعهاي وتحليل دادهها توسط نمونه ها، را جهت تجزيهو با تكميل پرسشنامه 186تصادفي در سطح استان نفر

  استفاده شده است.» SPSS«افزار كامپيوتري از نرم
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 همبستگي پيرسون استفاده شده است لهيوسبه نامهپرسشها و نمره كل براي روايي از رابطه بين خرده مقياس
براي تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ  و معنادار گزارش شده است. 05/0طح خطاي درسكه  باشديم

  استفاده شده است.
  نتايج حاصل از تحقيق

نشان مي دهد طراحان ما بايد در كنار تغييرات كتاب، روش هاي نوين تدريس و فرهنگ يادگيري تغير را  -1
هاي درسي مؤسسات آموزشي شده امهتدريج بخشي از برناز سوي ديگر فناوري اطالعات به سرلوحه برنامه ها قرار دهند.

هاي كمتر و از راه دور، و نيز عرضه كيفيت برتر آموزشي با استفاده منظور گسترش كيفيت آموزش با هزينهو اين اقدام به
-منظور بهبود نظام آموزشي بايد گرايشات سياسيهاي اثربخش بهلذا براي توسعه سياست .گيرداز اينترنت صورت مي

  .هاي آموزشي مجزا گرددانات از چارچوب و محتواي مديريت نظامعقيدتي امتح
آموزان برخاسته سازد لذا دانشآموزان را با فرايندهاي اجتماعي درگير نميآموزش و پرورش رسمي ايران، دانش -2

اين موانع . با بررسي از اين نوع نظام آموزشي، در رويارويي با موج فرهنگ جهاني دچار انحرافات فكري خواهند شد
شناخته شده آيا بهتر نيست برنامه ريزي براي تدريس بهتر و رسيدن به سطح دانش دنيا را از معلمان پايه(يعني خانواده) 

  شروع كنيم تا به تغييرات و تحوالت نهايي و پايدار برسيم. 
  جاد كنند.تا بتوانند افرادي به همين شيوه اي معلمان بايد به پرورش روح پژوهشگري بپردازند  -3
هاي اجتماعي، اقتصادي، اطالعاتي و هايي كه در نتيجه دگرگونيمند از فرصتگيري نظامنوآوري، يعني بهره -4

  .آيدفناوري و علمي در هر نقطه از جهان پديد مي
اي ايجاد در راستريزان ما بايد با استناد به سخنان رهبر انقالب اسالمي با كمك گرفتن از كليه متخصصان لذا برنامه

  وپرورش بايد چند نكته لحاظ شود.تحول بنيادين در آموزش
كه به  باشديم ياوپرورش براي تبديل وضعيت نيازمند يك فضاي فرهنگي مناسب و طرح و برنامهاول آنكه آموزش

بايد به يك يك روح جمعي تبديل شود، در شرايط فعلي اين بحث عمدتاً بين كارشناسان مطرح است. درواقع اين ارتباط 
  فرهنگ تبديل بشود. مدير مدرسه، معلم، حتي خانواده را نيز بايد دخالت داد.

استخراج كرده ، هاي علميه پاسخ داده شودحوزه يلهوسوپرورش سؤاالت بنيادي خود را كه بايد بهدوم اينكه آموزش
  و در اختيار حوزه قرار دهد.

مند و معتقد به اين كار در آنجا جمع شوند و به شمندان عالقهسوم اينكه يك اتاق فكر قوي تشكيل بشود و اندي
  وپرورش پاسخ دقيق و كارشناسي بدهند.از طرف آموزش ح شدهسؤاالت مطر

تر قادرند پيوندهاي عميقي ميان تماموپرورش به كساني نياز دارد كه به شايستگي هرچهآموزشچهارم اينكه 
  هاي دنياي علم و دانش ايجاد كنند.رش با ضرورتوپروها و رسالت آموزشها، آرمانارزش

سازي سازماني را در دستور كار خود وپرورش ضمن اينكه فرآيند كوچكحوزه ستادي وزارت آموزشپنجم اينكه 
برطرف  زبده دهد بايد در طراحي مجدد سازمان بيشترين نيازهاي خود را از طريق همكاري و مشاركت نيروهايقرار مي

  تدريجي يعني اينكه هر اقدام مؤثر و پيروزمند امروز، سنگ نخستين بناي اقدام پيروزمند فردا است. سازد. تكامل
  هاي پژوهشيپيشنهاد

طي مراحل مختلف اين پژوهش به نكات جديدي پي برده شد و همزمان با پيشرفت اين تحقيق ابهامات بيشتري 
باشد. بنابراين هاي بيشتر ميها نيازمند پژوهشجود بررسي آنهاي موشد كه با توجه به محدوديتفراروي محقق ايجاد مي

  شود:جهت پژوهش محققين آينده كه قصد فعاليت در اين حوزه را دارند موضوعاتي پيشنهاد مي
  شناسي از نظر تحوالت نوين را مورد بررسي قرار دهند.بهترين شيوه تدريس ساختار جديد كتاب زيستـ 1
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  كند.آموزان كمك مياسي تا چه اندازه به درك مطالب كتاب به دانششنـ تصاوير كتاب زيست2
  كند.آموزان را به تحقيق و پژوهش ترغيب ميشناسي دانشـ آيا ساختار جديد كتاب زيست3
شناسي كه بر اساس تحوالت بنيادين بنا شده تا چه اندازه سطح اشتياق مطالعه ـ در ساختار جديد كتاب زيست4
  افزايش داده است. آموزان رادانش

در انتخاب  صحيح معيارهاي عدم كه گفت بايد فعال، شهروند تربيت در پرروش و آموزش مؤثر نقش به توجه ـ با5 			   
وجود آوردن شرايط نامطلوب در ساختار آموزش و پرروش سزايي در بههاي فرسوده نقش بهافراد فرهنگي و وجود روش

كار گرفته شوند، برعكس عمل مي شود. چرا كه صرف داشتن ترين افراد بهبايد فرهيخته ايفا كرده و مي كند. در جايي كه
كه برخي كشورهاي پيشرفته از جمله آمريكا براي سازد كه بتواند معلم باشد. لذا همانطورييك مدرك فرد را قادر نمي

اساسي در آموزش و پرورش ايران نيز كنند، انجام اصالحات مقاطع آموزشي خود، افرادي با مدرك دكترا استخدام مي
توان اميد داشت كه توسعه در جامعه ما ها و آموزش و پرورش دارد؛ در غير اين صورت نمينياز به پيوند اساسي دانشگاه

 معناي واقعي خود را پيدا كند.

 نكرده حس را روش غييرت به نياز معلمان تا شود،مي گرفتار معلم، روش نامبه نوين بستيبن در هافعاليت تمام	ـ6
بايستي ابتدا با  پس. ماند خواهد عقيم و شده خنثي هافعاليت باشند توجهبي يادگيري -ياددهي نوين هايروش به و

هاي نوين تاكيد بر تغيير نقش معلم از داناي كل به راهنمايي كه خود احتياج به آموزش دارد و سپس آموزش روش
  هاي تحصيلي، اقدام نمود.ها در كليه دورههاي واقعي و نظارت بر فعاليتمحيطتدريس، درگير نمودن معلمان در 

وزش و پرورش بايد به تفكر انتقادي، ارتباطات اثربخش و روش حل مسئله توجه كرده، تنها به انتقال دانش ـ آم7 			
هاي برقراري حلان بهره گرفته، راهآموزهنگام دانشهاي بهها و شرايط جديد براي يادگيريو حقايق اكتفا نكند. از فرصت

 هاي فردي ارائه دهد.طور مؤثر در دانش آموزان با توجه به تفاوتها را بهارتباط و تبادل ايده

 و بازرگاني نهادهاي با مساعي تشريك و مدرسه در گروهي هايهمكاري فرهنگ بسترساز پرروش و آموزش		ـ8
 و بيست قرن در شودمي محسوب عالي آموزش نهادهاي از خود كه نيز هدانشگا. است ديگر آموزشي نهادهاي و صنعتي

  نيازهاي متغير جامعه باشد پاسخگوي بايد يكم
  هاي كاربرديپيشنهاد

گردد كه اگر بكار گرفته شوند به نظر محقق باعث پيشرفت سطح علمي يمواردي چند در قالب پيشنهاد ارائه م
  .شويمنگ تحول مييجه ايجاد جامعه با فرهدرنتدبيران و 

عنوان اهرم تحول بنيادين ـ اهتمام مسئوالن آموزشي استاني در همگامي و همراهي تدوين برنامه ملي درسي به1
  .وپرورشدر آموزش

وپرورش كه بر وپرورش در سند ملي آموزشساختار و چارچوب تحولي آموزش يهااز مؤلفه يريگـ توجه و بهره2
  مدون گرديده است. ساله 20مبناي چشم اندازه 

را طراحي نموده و فاصله  يافتهوپرورش مدرن و توسعهآموزش تريعـ تشكيل گروهي متفكر كه بتوانند هرچه سر3
  ميان مدارس و زندگي را از بين ببرند.

  ها در امور احترام گذاشته شود.آن يدههاي فردي و جمعي و سامانـ به انديشه4
  تعليم و تربيت خود را دخيل در امر تحول نظام تعليم و تربيت بدانند.ـ همه كاركنان و عوامل نظام 5
  وجود آيد.هاي مشاركتي بهـ ساختار مناسب با انديشه 6
  يادگيري تغيير يابد. هايكنندهيلدهنده به تسهـ نقش معلمان از آموزش7
  سترده نمايد.افزارهايي كه بتواند يادگيري را مستقل و مفاهيم آموزشي را گـ تدوين نرم 8
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آموزان و معلمان براي ـ حذف كتب آموزش ثابت و جانشيني آن با مفاهيم آموزشي و اعطاي آزادي عمل به دانش9
  منظور كاهش افت تحصيلي.انتخاب روش يادگيري به

  .ـ توجه جدي به ارتقاءشان و منزلت اجتماعي معلمان10
  ن.و تخصصي معلما ياـ ارتقاء سطح دانش و مهارت حرفه11

 
  هاي پژوهشمحدوديت

  اختيار گذاشتن اطالعات در اين زمينه. ها نسبت به درگيري مديران و دبيران دبيرستانـ سخت
  ها.ـ تمايل بيشتر پاسخگويان به انتخاب گزينه زياد براي اكثر گزينه

بيشتر ( ندگان بوددههاي اين تحقيق سوءتفاهم وعدم پذيرش پرسشگران از سوي برخي از پاسخـ از ديگر محدوديت
  دبيران خانم).

باشد بايد با محدوديت زماني مربوط به نظام دانشگاهي مي نامهكه پژوهش حاضر مربوط به پايانـ با توجه به اين
  يافت.آموزشي دانشگاه، آغاز و پايان مي

را به هدر داده و  ياديز ينرژو ا يرگها زمانپرسشنامه يلتكم ياطالعات برا يآورحل و مشكالت جمعراه يافتنـ       
  .دهدرا كاهش مي يبخشرو اث ييكارآ
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محتواي مبحث تابع در كتب جديدالتأليف  تحليل
ي متوسطه دوم به ) پايه يازدهم دوره1) و حسابان(2رياضي(

  روش ويليام رومي

  
†*1نويد ثنائي †  2وحيده سليماني ،

 

  navidsanaei@gmail.comيان استان گلستان، دكتراي رياضي محض، عضو هيأت علمي دانشگاه فرهنگ 1
  com.vahsole@gmailكارشناس ارشد آموزش رياضي، دبير رياضي مقطع متوسطه دوم و مدرس دانشگاه فرهنگيان گلستان،  2

  

  چكيده
 متن مربوط به مبحث تابع در كتب در اين مقاله با استفاده از روش علمي ويليام رومي به تحليل محتواي

ي ي رياضي (فصل دوم) پايه يازدهم دوره) رشته1ي تجربي (فصل سوم) و حسابان() رشته2جديدالتأليف رياضي(
دوم متوسطه پرداخته شده است. بدين منظور تمامي جمالت متن اين دو فصل كدگذاري و سپس ضريب درگيري 

 كه معيار مطلوب رومي جهت فعال بودن محتواي كتاب درسي 5/1تا  4/0 يها محاسبه شد. با توجه به فاصلهآن
به دست آمد. اين نتيجه  108/1) 1و براي حسابان( 409/1) 2است، ضريب درگيري متن براي مبحث تابع رياضي(

ابع در بيانگر فعال بودن متن مربوط به مبحث تابع در هر دو كتاب است. اما از نظر مقايسه، محتواي متن در فصل ت
بحث ي تجربي، نزديك به غيرفعال بودن است و نياز به بازنگري دارد. از طرفي در محتواي م) رشته2كتاب رياضي(

ن مسئله رسد ايتابع در هر دو كتاب، تصاوير و نمودارها در مقابل متن، ضريب درگيري باالتري دارند، كه به نظر مي
) بيشتر از كتاب 2ضريب درگيري متن و تصوير كتاب رياضي( باشد. همچنيني ماهيت درس رياضي ميبه واسطه
  ) است.1حسابان(

  

  كلمات كليدي
  )1)، حسابان(2تحليل محتوا، روش ويليام رومي، كتاب درسي، رياضي(

 
 
 
 
 
 

                                                            
†   نويد ثنائي †
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  مقدمه  - 1
مهمي شود و در ايران نيز نقش آموزان در هر نظام آموزشي محسوب ميكتاب درسي يكي از مهمترين منابع يادگيري دانش

هاي درس كشور در قالب آن سازماندهي هاي آموزشي در كالستوان گفت بيشترين فعاليتي درسي دارد تا جايي كه ميدر برنامه
ساس داد، فرايند، برونمند، هر نظام آموزشي داراي چهار عنصر درونشود. از ديدگاهي      نظاممي داد و بازخورد است. بر همين ا

ساهميت كتاب ست. براي مثال كتابي از جنبههاي در سي به عنوان ي درونداد،  فرايند و برونداد مورد توجه متخصصان ا هاي در
). فرايند در هر نظام آموزشي از 2010هاي آموزشي يكي از مهمترين دروندادهاي نظام آموزشي به حساب مي آيند(پينگل، رسانه

ـــي در تعامل با دروندادهاي ديگر نقش مهمي در فرايند ياددهيهاي درآيد و كتابتعامل بين دروندادها به وجود مي يادگيري -س
صلي محتوا، برنامه). به عبارت ديگر، معلمان از كتاب1393كنند(نوريان، بهراميان،ايفا مي سي به عنوان منبع ا سي و هاي در ي در

صلي تديس در تعيين و جهت ستفادههاي يادگيري دانشدهي فعاليتابزار ا سيكوروا،مي آموزان ا سال2011كنند( هاي اخير ). در 
شيوه سي در  سا شور و تغييرات ا شي ك سي بودهي تدوين كتابشاهد تغيير در نظام آموز شدن فراگيران در هاي در ايم كه فعال 

ي ارائه اهاي درســـي محتوا بايد به گونهيادگيري از مهمترين محورهاي اين تغييرات بوده اســـت. در كتاب-جريان فرآيند ياددهي
سازند و به طور آموزان را در فرايند يادگيري درگير كند تا آنشود كه دانش شوند كه برخي اطالعات را به هم مرتبط  شويق  ها ت

ــازمان دهند(نوريان، ). با تحليل محتوا نقاط ضــعف و قوت محتوا آشــكارتر شــده، ضــرورت پيروي يا ايجاد يك 1394معناداري س
شتبرنامه ستاندارد، بي ستگار، ي ا شود(بدريان و ر ساس مي  سي به برنامه1385ر اح ريزان امر تدوين و تأليف براي اتخاذ ). اين برر

) به نقل از 1380ي مطالب كمك شاياني خواهد نمود. سيف(تصميمات مناسب جهت انتخاب محتوا، تهيه و تدوين و چگونگي ارائه
ه بايد هدفمند باشــد نه انتزاعي، و يادگيري هدفمند از راه واداشــتن دارد كه يادگيري در آموزشــگا) بيان مي1918كيل پاتريك(

ــيلور و 1387هاي مورد عالقه و انتخاب خودشــان بهتر امكان پذير اســت. شــريعتمداري(آموزان به انجام پروژهدانش ) به نقل از س
رشته يا موضوع درسي را مجسم كند؛  كند:  محتوا بايد مفاهيم اساسي يكهمكاران اصول انتخاب محتوا را بدين صورت بيان مي

شتهروش شده در ر شخص كند؛ قدرت تخيل دانشهاي تحقيق اجرا  ها را به تفكر وادار و آموزان را تحريك كند و آني علمي را م
د؛ هاي زير را داشــته باشــنتوانند يكي از نقشهاي درســي با توجه به اهداف يادگيري ميدر عين حال قابل درك هم باشــد. كتاب

شان ست و آموزش باز، كه اين نوع آموزش زمينهدهندهآموزش قائل به انتقال دانش كه اين امر ن سي ا ي ي تأثير محدود كتاب در
  ). 1989هاي يادگيري تسهيل مي كند(روگر، رشد استعدادهاي فراگيران را براي مشاهده، تفكر و استقالل در فعاليت

ــي، دفتر تأليف و برنامه ــيلي جاري اقدام به تأليف كتب جديد رياضــي در پايه يازدهم مقطع ريزي كتب درس ــال تحص در س
هاي متوســـطه دوم با رويكرد پژوهشـــي و دانش آموز محور نموده اســـت. مبحث تابع نيز از جمله مباحث كليدي و پايه در كتاب

ضي به عنوان پيش شده و در اكثر مفاهيم ريا سوب  ضي در پايه يازدهم مح شود و تدريس اين مفهوم در گرفته مي نياز به كارريا
شته ضي ر ست. در اين پژوهش متن و ي آن در كتابهاي مختلف وجود دارد. لذا توجه به چگونگي ارائهكتب ريا هاي درسي مهم ا

ستفاده از روش و1) و حسابان(2تصوير و نمودارهاي مبحث تابع در دو كتاب رياضي( يليام ) از پايه يازدهم مقطع متوسطه دوم با ا
ــخص مي ــاس تكنيك ويليام رومي مش ــت. تحليل محتوا براس كند كه كتاب تا چه ميزان به طور رومي مورد تحليل قرار گرفته اس

  كشاند.  ها را به چالش ميفعال فراگيران را درگير كرده و آن

  ي پژوهشي پيشينه - 2
ــوع قابل توجه در تدوين برنامه ــت يامروزه موض ــي، خلق فرص ــتهاي يادگيردرس ــت و محتوا نيز، جزئي از فرص هاي ي اس

هاي يادگيري هستند. پس آنچه در تهيه محتوا حائز يادگيري است. براي مثال، كتاب درسي، نمايش و گردش علمي همگي فرصت
ها،  حقايق، تبيين(به طوركلي، محتوا عبارت از دانش . )2009، نيل مك(اهميت اســت فراهم نمودن فرصــتي براي يادگيري اســت

ــ ــميم (ازها و فرآيندها ، مهارت)ول و تعاريفاص ــاب كردن، تفكر منطقي، تص ــتن، حس ارتباط و يجاد ا و )گيريقبيل خواندن، نوش
 .]7[) محتوا را تجربه يادگيري مي نامد؛1962(است. تابا ) از قبيل اعتقاد به خوب و بد بودن، صحيح و غلط، زشت و زيباها (ارزش

همكاران و  رميالردي انكارناپذر اســت. امقولهنيز آموزان، هاي يادگيري دانشرســي بر فرصــتد يتأثير طراحي مواد برنامه
تأثير  ،آموزاندادهاي دانشهاي بالقوه يادگيري و برونتواند بر فرصتدرسي مي يهاي مواد برنامهر اين باورند كه ويژگيب )2014(
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ت متحده استفاده توصيفي به مقايسه چهار برنامه درسي كه عموماً، در اياال -ها از طريق يك كار تطبيقي و تحليليداشته باشد. آن
ها در يك مقياس بزرگ مطالعه هاي طراحي به شـــدت متفاوتند، پرداختند. يافتهشـــوند و از لحاظ اهداف رياضـــياتي و ويژگيمي

تأكيد  بنديبر اساس سه دسته برنامه درسي آموزان با تحليل موادتجربي از تأثيرات چهار برنامه درسي بر پيشرفت تحصيلي دانش
ـــياتي ـــت آمدند. نتايج اين تحليل، تفاوت قابل ، رياض ـــتيباني براي معلمان، به دس ـــي و پش را در انواع  ايمالحظهرويكرد آموزش

ــت ــتفرص ــان داده اس ــور كردن كتاب .هاي يادگيري در هر يك از مجموعه مواد چهار برنامه نش ــي براي كمك به مص هاي درس
  ).2009اي دارد(اسپيليوتوپولو و همكاران آموزان جهت درك موضوعات درسي اهميت ويژهدانش

كند، زيرا در مطلب در خوانندگان ايجاد ميهاي درسي احساس توانمندي بيشتري براي دركاز طرفي وجود تصاوير در كتاب
ـــتفاده ـــورت     اس ـــتاري معاني ص ـــد(هاناپا و تانگلرت ي همزمان از زبان گفتاري، ديداري و نوش ). 2011بهتر منتقل خواهد ش

شان مي2003ماير( صاوير آموختهدهد كه يادگيري دانش) ن ست كه تنها با تر از دانشاند، عميقآموزاني كه از كلمات و ت آموزاني ا
ه بررسي صحت محاسبات رياضي، فقط ب معلماناند كه داشته اذعان )2005(هيل و همكاران ). 1394كلمات يادگرفته اند(نوريان، 

صاوير يا نمودارها براي بازنمايي مفاهيم و فعاليت الزمنياز ندارند؛ بلكه،  ست بدانند چگونه از ت ضي دانشا ستفاده هاي ريا آموزان، ا
  .نمايند

سطه، بدفهمي) 1387(نتايج پژوهش توفيقي ضي دوم متو سي ريا ست كه با توجه به كتاب در هاي متعددي در حاكي از آن ا
ـــاس نظريه برونر ميهن دانشذ ـــت كه با طراحي تدريس براس ـــكل گرفته اس توان از ظهور برخي آموزان در مورد مفهوم تابع ش

صالحها را ها جلوگيري كرد يا برخي از آنبدفهمي ض. نمود ا سال  1يدر تحليل محتواي كتاب ريا سطه  ساس  1387اول متو بر ا
شناختي ان داده است كه در تدوين هدفشناختي بلوم، نتايج به دست آمده نش يحيطه سطح پايين حيطه  هاي كتاب، بيشتر به 

سطوح  يعني درك و فهم شده و به  شده است بااليتوجه  شناختي توجه كمتري  ). 1389نصرت آبادي و كرمي پورزارعي، (حيطه 
د بررســي قرار گرفته اســت، در پژوهش ديگري كه كتاب رياضــي اول متوســطه براســاس تكنيك تحليل محتواي ويليام رومي مور

دهد كه متن كتاب به صورت فعال، تدوين شده به دست آمده كه در حد مطلوب است و نشان مي 8/0 ضريب درگيري متن كتاب
سه نمايان مي ست. اين مقاي ضريب درگيري متن كتاب قديما شان دهندهبوده  03/0 سازد كه  ست  يكه ن غيرفعال بودن كتاب ا

ضيمطالعه) در 1389). ثنائي (1389(محموديان فرد،  صوص تحليل محتواي كتاب ريا ضريب درگيري  2اي در خ به روش رومي، 
به متن كتاب را  يادگيري دانش 2/1مربوط  ند  با فراي عال اعالم ميبه دســـت آورده و محتواي متن اين كتاب  دارد. آموزان را ف

آموزان را با فرايند يادگيري ســـال دوم دبيرســـتان دانش 2ياضـــيكند كه محتواي نمودارها و جدول در كتاب رهمچنين بيان مي
  كند. درگير نمي

  تعاريف -3

  تحليل محتوا  -1-3

ـــيوه يل محتوا ش يام تحل كار پ ـــ يان كمي، منظم، عيني محتواي آش ـــريح و ب به تش كه در آن  اي از پژوهش اســــت 
ــونمي ــتفاده از آن براي 1985پردازد(برلس ــت. تحليل محتواي كتاب كتاب). يكي از كاربردهاي تحليل محتوا، اس ــي اس هاي درس

هاي ي پژوهشــي دقيق، عمده و پيچيده اســت كه از طريق تجزيه و تحليل متون به تعيين تعداد مفاهيم و واژهدرســي يك شــيوه
هاي بندي مقولهها را مشـــخص كند و وراي توصـــيف و طبقهپردازد تا ارتباط بين مفاهيم، معاني، تأكيدات و داللتدرون متن مي

موجود در پيام آشكار از طريق درك موقعيت و شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نويسنده به تفسير آثار و پيامدهاي 
ــت كه بتوان يك متن، ) بيان مي1972. در تعريفي ديگر(مين تز، ]1[پيام در فراگير بپردازد؛ دارد كه منظور از تحليل محتوا آن اس
ها مسائل غير زباني مند و سيستماتيك) شناخت و از آناس خصوصيت زباني به طور واقع بينانه(عيني و نظامگفته يا نوشته را براس

دارد كه با استفاده از روش ) بيان مي1394يعني خصوصيات فردي و اجتماعي گوينده و نويسنده و ... را نيز استنتاج نمود. نوريان(
  توان:  تحليل محتوا مي
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 سي ر سطوح از يادگيراهداف كتاب در ضوعات، رفتارها و  شخص نمود كه اهداف كدام مو سي كرد و م ي را ا برر
 شامل مي شود. 

 دام امكان تحقق اهداف كتاب درسي را بررسي كرد و مشخص نمود كه كتاب درسي قابليت تحقق بخشيدن به ك
 بخش از اهداف را دارد. 

 به اين نوع است، در رفتار فراگيرنده پيش بيني كرد تأثيرات ديگر كتاب درسي را كه در اهداف پيش بيني نشده .
 تأثيرات در اصطالح برنامه ي درسي، برنامه ي درسي پنهان گفته مي شود. 

 ده اســت را يابد اما به عنوان اهداف آموزشــي در نظر گرفته شــاهدافي كه با اســتفاده از كتاب درســي تحقق نمي
  .]2[گويند؛ا عقيم ميي درسي پوچ يشناسايي نمود كه به آن برنامه

  روش هاي تحليل محتواي كتاب درسي  -3-2
سي، به دو روش كيفي و كمي انجام مي فنون و  يهاي كمي، از مجموعهشود. در روشبه طور كلي تحليل محتواي كتب در

ستفاده از فراواني اد به ها ارزيابي كمي ابعاد مختلف محتواي كتاب درسي و تأكيي آنرويكردهايي استفاده مي شود كه ويژگي همه
شاخص ضي به تحليل و بررسي محتوا مو  سبات ريا ست كه با انجام محا پردازد. اين يهاي عددي     پديده هاي مورد نظر محقق ا

ها در ت از روشدهد. اين دسها و مشخصات ظاهري متون درسي در اختيار محقق قرار ميي ويژگيها، اطالعات زيادي دربارهروش
سط  شمارش واژه 1940ي دههاوا شتر به  شت و به بي ست. از  "هاي خواناييفرمول "ها و فراواني لغات و عبارات تأكيد دا معروف ا

ـــطح خوانايي كلو"، "فرمول خوانايي فراي"توان به مواردي همچون هاي مهم در تحليل كمي ميجمله روش فرمول "، "زتعيين س
  .]1[اشاره كرد؛ "ي دشواري متنين درجهروش هارتلي در تعي"و "خوانايي مك الفلين

اد برخي از دهد. به اعتقروش ديگر، كيفي اســت كه اغلب بخش پنهان و ناآشــكار محتواي آموزشــي را مورد بررســي قرار مي
سيار مهم شكار و ظاهري آن است و مناسبصاحبنظران ، اين بخش ب ستتر از بخش آ . در اين روش، ترين تعبير از تحليل محتوا ا

به طور مجزا و  دار بين مفاهيم اســت. در اين شــيوه مفاهيمحقق با بررســي دقيق و موشــكافانه خود، به دنبال درك روابط معنيم
ـــي نمي نهانفرادي بررس يك زمي گاه هر مفهوم در  جاي كه  ـــود، بل با ســــاير واژهش باطي  يام معني ارت يا پ يدا هاي متن  ي پ

شاخص خالقيت گيلفورد، تحليل كتاب هايي همچون، تحل). روش1992كند(كارلي،مي ساس  سي برا سي ديل محتواي كتاب در ر
محتواي درسي  ي اهداف آموزشي بلوم و روش تحليلگانههاي سهبراساس الگوي تفكر نقاد گريسون، تحليل محتوا براساس حيطه

  شوند. ويليام رومي از اين دسته محسوب مي

  روش تحليل محتواي ويليام رومي   -3-3
اي ارائه ه گونهي اكتشافي مطرح نمايد. چنانچه محتوا بمعتقد است كه محتواي كتاب درسي بايد موضوعات را به شيوهرومي 

شد، نتايجي را كشود كه     روحيه سواالتش با سخ  شف را در فراگير به وجود آورد تا او خود به دنبال پا ست ميي ك آورد، ه به د
ي دانش ه صرفا با ارائهنامد و در مقابل محتوايي ككند. وي چنين محتوايي را فعال ميويت ميفعاليت او را براي يادگيري بيشتر تق

 .]6[كند؛يمفعال معرفي غيرسازد، محتوايي و اطالعات، حقايق و مفاهيم را معرفي و سپس نتايج و اصول كلي را مطرح مي

  تحليل متن  3-3-1
ـــي ميزان د ـــوع و متن درس( محتواي فعال در مقابل رومي در تحليل محتواي يك كتاب درس رگير كردن فراگير با موض

‡محتواي غيرفعال) را مورد بررسي و تحليل قرار داده است. وي در اين شيوه بر جمله هاي ‡ هاي كتاب تأكيد دارد و متن و پرسش 
  شود:ذيل قرار داده مينمايد. سپس جمالت را در هر يك از طبقات تفكيك مي» دركي«و » لفظي«ها را به دو نوع جمله

a - ذيرفته است. پآموز انجام ي فرد ديگري غير از دانشي مفروضات و يا مشاهداتي كه به وسيلهبيان حقيقت: بيان ساده 

                                                            
 ي قرار مي گيرد تا معني يا مفهوم مشخصي را برساند. جمله مجموعه اي از كلمات است كه بين نقطه يا مكث طوالن ��
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b - ــول كلي(تعميم ها): نظرات ارائه ــندگان كتاب درباره بيان نتايج يا اص ــط نويس ــده توس ــات و ش ي ارتباط بين مفروض
 موضوعات مختلف است.

c - :شوند. جمله يا جمالتي هستند كه براي توصيف و تشريح يك واژه يا اصطالح آورده مي تعاريف 

d - ي مؤلف داده شده است. ها بالفاصله به وسيلهسواالتي كه در متن مطرح شده و جواب آن 

e - هاي باال نباشد. جمالتي كه در هيچ كدام از مقوله 

f- ارد. دآموزان را به تجزيه و تحليل وا ميسواالتي كه دانش 

g - خواهد.آموزان فعاليت خاصي را ميجمالتي كه از دانش 

h - ها مستلزم آزمايش و تحقيق است. هايي كه يافتن پاسخ آنها و تمرينپرسش 

i - دهد. دارد و دستور انجام عمل خاصي را ميآموزان را به نگاه كردن به تصاوير و جداول وا ميجمالتي كه دانش 

j -  را به همراه ندارد.سواالتي است كه بالفاصله جواب 

هاي جزء مقوله  jو f  ،g  ،h  ،iهاي هاي غيرفعال و مقولهجزء مقوله eو  a ،b  ،c  ،dهاي ي فوق، مقولههاي ده گانهاز مقوله
  آيند. فعال به حساب مي

  تحليل تصاوير 3-3-2
هاي فعال كه در آن تصاوير در مقوله پردازدي روشي ميرومي در خصوص بررسي تصاوير موجود در كتاب درسي نيز به ارائه

  شوند. بندي ميو غيرفعال طبقه
a - دهند. كنند يا توضيح ميتصاوير، نمودارها و جداولي كه موضوعي را تفسير مي 

b - دارند. آموز را به فعاليت وا ميتصاوير، نمودارها و جداولي كه دانش 

  شوند. تلقي مي فعال bي غيرفعال و مقوله a ي بندي، مقولهدر اين طبقه

  تفسير نتايج     3-3-3
ي زير به دست ي ميزان فعال بودن آن است از رابطهدهندهآموز با متن و تصاوير كه نشاندر اين روش ضريب درگيري دانش

  آيد: مي

ضريب	درگيري
مجموع	مقوله	هاي	فعال

مجموع	مقوله	هاي	غيرفعال
 

باشد. ضريب  5/1تا  4/0تاب درسي فعال است كه ضريب درگيري آن عددي بين به نظر ويليام رومي زماني متن و تصاوير ك
ضريب بيشتر از نشان دهنده 4/0درگيري كمتر از  نيز بيانگر آن است كه كتاب بيش از اندازه  5/1ي غيرفعال بودن محتوا است و 

 تواند محتواي مناسبي باشد.  رار دهد و لذا نميآموز قبه فعاليت پرداخته؛ بدون آنكه اطالعات كافي و مناسب را در اختيار دانش

  روش تحقيق - 4
صورت تحليل محتواي كتاب درسي مي شد.روش اين مطالعه، توصيفي به  سوم ي آماري و نمونهجامعه با ي پژوهش،  فصل 

سال تحصيلي ي رياضي در پايه يازدهم مقطع متوسطه دوم در ) رشته1) رشته تجربي و فصل دوم حسابان(2كتاب درسي رياضي(
سهمي 97-96 سي كامل و مقاي شد. به دليل برر صاوير موجود در با ست، كل جمالت و ت صل كه مربوط به مبحث تابع ا ي اين دو ف

  جامعه بررسي شده است.
ـــتناد روش ويليام رومي، كليه هاي كتاب) به ها و تمريني جمالت ( متن درس ، فعاليت ها، خواندنيدر اين پژوهش به اس

اند. در ادامه جمالت و تصاوير گذاري شده و تمامي تصاوير موجود در اين دو فصل كدگذاري شدهتايي شماره 20هاي ستهصورت د
اي از نمونه 2و  1ي فعال و غير فعال تقسيم شدند. در جداول رومي در جدول مقوله بندي، قرار داده شد. اين مقوالت به دو دسته

  هاي فوق آورده شده است. بندي جمالت و تصاوير كتابمقوله
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  بندي جمالت ويليام رومي)، طبق مقوله2بندي جمالت در متن رياضي(اي از طبقهنمونه -1جدول 
 جمله  صفحه  طبقات  نوع مقوله

 غيرفعال

a 57   كيلومتر است.  6/1هر مايل تقريبًا  
b 59  .وارون هر تابع يك به يك خود يك تابع است  
c 48  شود. ن بيانگر تابع، ضابطه ي آن گفته ميبه دستور يا قانو  
d 48  ضابطه ي اين تابع چيست؟  
e 66  كند.علي در يك كارگاه خانگي، محصوالت دست دوز چرمي توليد مي  

 فعال

f 55   برابر چه اعدادي مي تواند باشد؟  ، آنگاه  2اگر  
g 56 3ينمودار تابع با ضابطه √   كنيد.  را رسم 4
h -  -  
i 49   .در شكل زير، بخشي از نمودار تابع سهم مشاركت رسم شده است  
j 49 شود؟ هاي اين رودخانه پاكسازي نميدرصد از آلودگي100چرا هيچ گاه  

  
  
  
  

  )1بندي تصاوير، نمودارها و جداول در كتاب حسابان(اي از طبقهنمونه -2جدول 
 اتتوضيح  صفحه  طبقات  نوع مقوله

  تصوير مربوط به فعاليت  a 63 غيرفعال
  تصوير مربوط به كاردركالس b 66 فعال

  
ي قبلي، دوباره مورد تحليل قرار گرفت و از متن و كل تصــاوير تحليل شــده %50به منظور ســنجش پايايي نتايج تحليل،  

  درصد توافق قابل قبول بين دو كدگذار مشخص شد.  

  هاي پژوهشيافته - 5
صل سته نتايج حا ضي(بندي جمالت متن مبحث تابع كتاباز د شده درجدول ) در مقوله1) و حسابان(2هاي ريا و 3هاي ياد 

  خالصه شده است.  4
  )2: تحليل محتواي متن مبحث تابع كتاب رياضي(3جدول 

ضريب   جمع  a b  c  d  e  f  g  h  i  j قسمت  درس
  درگيري

  1درس
 47صفحات 

  56الي 

  11/0  20  0  1  0  0  1  9  1  1  5  2  اول
  22/1  20  1  5  0 0 5 2 0 1 4 2 دوم
  53/0  20  0  3  0 0 4 0 0 1 6 6 سوم
  5/1  20  1  5  0  4  2  0  0  0  5  3  چهارم
  22/1  20  0  4  0 2 5 1 0 1 6 1 پنجم
  16/3  25  0  0  0 11 8 0 0 0 4 2 ششم
  98/0  125  2  18  0  17  25  12  1  4  30  16  مجموع

 2درس
 57صفحات 

  64الي 

  42/0  20  1  1  0 3 2 0 0 1 10 3 اول
  66/5  20  0  5  0  4  7  1  0  0  1  1  دوم
  85/1  20  0  5  0  2  6  1  0  0  2  4  سوم
  42/2  24  0  5  0 4 8 0 0 0 6 1 چهارم
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  70/1  84  1  16  0  13  23  2  0  1  19  9  مجموع
 3درس

 65صفحات 
  70الي 

  22/1  20  0  9  0 0 2 3 0 0 6 0 اول
  11  24  0  10  0  6  6  1  0  0  1  0  دوم
  3  44  0  19  0  6  8  4  0  0  7  0  وعمجم

جمع   
  401/1  253  3  53  0  36  56  18  1  5  56  25  كل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  )1: تحليل محتواي متن مبحث تابع كتاب حسابان(4جدول 

ضريب   جمع  a b  c  D  e  f  g  h  i  j قسمت  درس
  درگيري

 1درس
صفحات 

الي  37
43  

  33/0  20  0  3  0 1 1 1 0 1 9 4 اول
  66/0  20  0  1  0  2  5  0  0  4  5  3  دوم
  85/3  34  0  5  0 10 12 0 0 0 1 6 سوم

  17/1  74  0  9  0 13 18 1 0 5 15 13 مجموع

 2درس
صفحات 

الي  44
53  

  33/0  20  0  4  0  0  1  0  0  3  5  7  اول
  81/0  20  0  4  0 2 3 0 1 0 9 1 دوم
  66/0  20  0  3  0 2 3 2 2 1 5 2 سوم
  2  30  0  4  0  8  8  1  0  2  6  1  چهارم
  87/0  90  0  15  0 12 15 3 3 6 25 11 مجموع

 3درس 
صفحات 

الي  54
62  

  22/1  20  2  2  0 3 4 0 0 1 7 1 اول
  1  20  0  5  0  1  4  2  0  1  7  0  دوم
  94/0  33  0  1  0 8 7 2 0 0 15 0 سوم

  02/1  73  2  8  0  12  15  4  0  2  29  1  مجموع

 4درس
صفحات 

الي  63
70  

  53/0  20  0  1  0  2  4  1  0  1  6  5  اول
  5/1  20  0  3  0 3 6 0 2 1 5 0 دوم
  22/1  20  0  3  0  1  7  0  1  1  7  0  سوم
  3  32  0  3  0  2  19  2  1  0  5  0  چهارم
  42/1  92  0  10  0  8  36  3  4  3  23  5  مجموع

جمع   
  108/1  329  2  42  0  45  84  11  7  16  92  30  كل

  
 70/1،  98/0، به ترتيب )2، ضريب درگيري متن در دروس اول و دوم و سوم مبحث تابع رياضي(3هاي جدولبراساس يافته

شان مي 3و  شد كه ن شاهد فاصلهمحاسبه  شده و  صورت فعال ارائه  ضريب درگيري متن در دهد، تنها درس اول به  سيار زياد  ي ب
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فعال ارائه شده است. از است كه به صورت غير "اعمال جبري روي توابع"درس سوم با معيار ويليام رومي هستيم. موضوع اين درس
 027/1،  87/0،  17/1) به ترتيب 1، ضريب درگيري متن در دروس اول تا چهارم مبحث تابع كتاب حسابان(3جدول  طرفي طبق

شان ميمي 42/1و  ضرايب ن شد. اين  سابان(با سب 1دهد كه تمامي دروس اين بخش از كتاب ح شده و منا صورت فعال ارائه  ) به 
  است. 

  
  )2ير مبحث تابع كتاب رياضي(: تحليل محتواي نمودار،جداول و تصاو5جدول 

  ضريب درگيري  جمع a b درس
  75/1  22  14  8  اول
  2/3  21  16  5  دوم
  5/2  14  10  4  سوم

  35/2  57  40  17  مجموع
  

  )1: تحليل محتواي نمودار،جداول و تصاوير مبحث تابع كتاب حسابان(6جدول 
  ضريب درگيري  جمع a b درس
  33/3 13 10 3 اول
  2  21  14  7  دوم
 5/3 18 14 4 سوم
 1 12 6 6 چهارم
  2/2  64  44  20  مجموع

ي مطلوب معيار يابيم كه تقريباً در تمام دروس هر دو كتاب، تصـــاوير از محدوده، در مي6و  5طبق نتايج حاصـــل از جدول 
ـــته و بيش از اندازه فراگير را درگير كرده و او را به چالش مي ـــله داش ـــاند. تنها در درس چهارم رومي فاص بخش تابع كتاب كش

  ) شاهد فعال و مناسب بودن تصاوير با توجه به معيار رومي هستيم كه اين مبحث مربوط به اعمال روي توابع است. 1حسابان(
دهد كه در محتواي مبحث تابع در هر دو كتاب، تصاوير در مقابل متن، ضريب درگيري باالتري دارند، كه نشان مي 1نمودار 

سئبه نظر مي سد اين م سطهر ضي ميله به وا ضي(ي ماهيت درس ريا صوير كتاب ريا ضريب درگيري متن و ت شد. همچنين  ) 2با
  ) است. 1بيشتر از كتاب حسابان(
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  )1) و حسابان(2هاي رياضي(ي ضريب درگيري متن و تصوير در مبحث تابع كتاب: مقايسه1 نمودار

  
 

  تصاوير ضريب درگيري كمتري نسبت به متن دارد .  كنيم كه تنها در اعمال جبريمي مشاهده 3و  2در نمودار 
  

  )2: ضريب درگيري متن و تصاوير در فصل سوم كتاب رياضي(2 نمودار

  
 
 

  
  
  
  
  

١/۴٠١؛ ٢رياضی 

٢/٣۵؛ ٢رياضی 

١/١٠٨؛ ١حسابان 

٢/٢؛ ١حسابان 

0

0/5

1

1/5

2

2/5

متن تصوير

ري
رگي

ب د
ضري

طبقه بندي محتوا

٢رياضی 

١حسابان 

1/75

3/2

2/5

0/98

1/7

3

0

0/5

1

1/5

2

2/5

3

3/5

1درس  2درس  3درس 

ري
رگي

ب د
ضري

دروس فصل سوم

2رياضي

تصوير

متن
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  )1: ضريب درگيري متن و تصاوير در فصل دوم كتاب حسابان (3 نمودار

 

  نتيجه و پيشنهاد - 6
) به روش 1) و حســابان(2يدالتأليف رياضــي(هاي جدهدف از انجام اين تحقيق، تحليل محتواي فصــل ســوم و دوم از كتاب

ضي( سوم كتاب ريا صل  شان داد كه متن ف صل ن ست. نتايج حا سابان(2ويليام رومي بوده ا صل دوم ح ضريب 1) و ف ) به ترتيب با 
مشــخص تر ي دقيقي معيار مطلوب ويليام رومي به لحاظ فعال بودن قرار دارند اما با مطالعهدر محدوده 108/1و  409/1درگيري 

سابان( شيوه1شد كه مفاهيم مربوط به تابع در كتاب ح ست كه، در درس اعمال ) به  ست. نكته جالب اين ا شده ا ي بهتري ارائه 
كه در بقيه دروس مبحث تابع در هر باشد در حالتر ميروي توابع در هر دو كتاب، ضريب درگيري تصاوير و نمودارها از متن پايين

ي زيادي با معيار رومي دارد، كتاب ) كه ضريب آن فاصله2اتفاق افتاده است. همجنين در كتاب رياضي(دو كتاب عكس اين مسئله 
مفهوم اعمال جبري را بدون در نظر گرفتن پيش نيازها، فقط در قالب يك جدول بدون توضـــيح كافي و متن مناســـب، ارائه و در 

شيهاادامه آن فعاليت ست، در حالي كه  شده ا صورت گام به گام با 1ي بيان اين موضوع در كتاب حسابان(وهي زيادي مطرح  ) به 
رسد و به خوبي با به چالش كشيدن آموزان كافي به نظر ميباشد و متن و توضيحات براي يادگيري دانشي فعاليت مناسب ميارائه

، به صورت فعال 2/2و  35/2با ضريب شود. تصاوير فصل سوم و دوم اين دو كتاب ذهن فراگير، اين موضوع براي ايشان تبيين مي
ضريب درگيري متن و كشاند. از طرفي مقايسهاند و بيش از معيار ويليام رومي ذهن فراگير را به چالش ميو مناسب ارائه نشده ي 
كه تصــاوير يني مبحث تابع در اين دو كتاب وجود ندارد. با توجه به اها در ارائهدهد كه هماهنگي الزم بين آنتصــاوير، نشــان مي

شته و موجب يادگيري بهتر ميكتاب نقش مهمي در ايجاد انگيزه و عالقمندي دانش صحيح پيام بايد آموزان دا شود، براي انتقال 
  تصاوير مكمل متن و همخوان با آن در كتاب درسي ارائه شود. 

شده و اينپيشنهاد مي گردد، با توجه به مطالعه ضريب درگيري تصاويي انجام  شده كه  ر در اين كتب نسبت به متن بيشتر 
  ي بين اين مسئله با ماهيت كتاب رياضي نسبت به كتب ديگر مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد. است، رابطه
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  مراجع
 .1396، تهران، آييژ، تحليل محتواي كتاب درسيحسن مرادي، نرگس،  ]  1[

، ويراستهء حجتي طباطبايي، بر تحليل محتواي كمي و كيفيهاي درسي با تأكيد هاي ارزشيابي كتابروش، نوريان، محمد ]  2[
 .1394افسانه، تهران، شورا، 

، تهران، شركت چاپ ١١١٢١۴ -ي يازدهم دوره ي دوم متوسطه، پايه)1حسابان(هاي درسي عمومي و متوسطه نظري، دفتر تأليف كتاب ]  3[
 . 1396هاي درسي ايران،  و نشر كتاب

، تهران، شركت چاپ ١١١٢١١ -ي يازدهم دوره ي دوم متوسطه، پايه)2رياضي(مي و متوسطه نظري، هاي درسي عمودفتر تأليف كتاب ]  4[
 . 1396هاي درسي ايران،  و نشر كتاب

، 11، كنفرانس آموزش رياضي ايران، دوره "التأليف به روش ويليام رومن) جديد2تحليل محتواي كتاب رياضي( "ثنائي، نويد،  ] 5[
  . 1389ساري، 

تحليل محتواي كتاب درسي شيمي سال دوم دبيرستان در مفاهيم تركيبات يوني و "ائي، رسول؛ مهناني، احسان، عبداله ميرز ]  6[
 . 1392، دانشگاه سمنان،  8، سمينار آموزش شيمي ايران، دوره "كوواالنسي با استفاده از روش ويليام رومي

، "ارزيابي محتوا و سازماندهي كتاب رياضي پايه هفتم"م، عسگري، صديقه؛ نصر، احمدرضا؛ لياقتدار، محمدجواد؛ريحاني، ابراهي ] 7[
  .1395، شيراز، 14كنفرانس آموزش رياضي ايران، دوره 

پايه اول متوسطه براساس تكنيك ويليام رومي  1تحليل محتواي كتاب رياضي"كرمي، زهره؛ اسدبيگي، پژمان؛ كرمي، مهدي؛  ] 8[
  . 1392، 179-167، ص 10سال دهم، دوره دوم، شماره ريزي درسي،پژوهش در برنامه ،"و حيطه شناختي بلوم

براساس تكنيك ويليام رومي و طبقه بندي  1394تحليل محتواي كتاب رياضي نهم چاپ "محتشم، زهرا؛ امامي، علي،  ]  9[
  .1395، شيراز، 14، كنفرانس آموزش رياضي ايران، دوره "بلوم
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  علوم تجربي  اجتماعي شدن شناخت و آموزش                    
  

   محمد حسين نژاد                                                         
 EMAIL:mhoseinnejad@yahoo.comدكتري روانشناسي تربيتي، عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان                  

 
 
 

وزش درس علوم تجربي تدوين در آممهارت هاي تفكر مقاله مروري حاضر به منظور بررسي كاربرد چکيده:
گرديده است. در استفاده از مهارت هاي تفكر ابعاد اساسي آن، اعمال و كاركرد هاي تفكر بايد مورد توجه قرار 

آموزش غير گيرد. رويكرد مورد توجه اين مقاله در استفاده و آموزش اين مهارت ها، رويكرد تلفيقي است كه 
آموزش مورد توجه قرار مي دهد. درس علوم تجربي به واسطه محتوا و ارتباط مستقيم اين مهارت ها را در فرايند 

آن با زندگي روزمره موضوع مناسبي براي استفاده از اين مهارت ها است. در زمينه آموزش مهارت هاي تفكر 
او بافت  از نظر رويكرد اجتماعي فرهنگي ويگوتسكي روانشناس شهير روسي مورد استفاده فراوان قرار گرفته است.

فرهنگي و تعامالت اجتماعي نقشي اساسي را  در شكل گيري كاركرد هاي عالي ذهني(از قبيل حل  -اجتماعي
در اثر اين  نظم بخشي، فرا شناخت، استدالل منطقي، توجه انتخابي) بر عهده دارند.-مسئله، تصميم گيري، خود

ها در ابتدا بين فردي هستند و ميان افراد آغاز مي  تعامالت شناخت اجتماعيدايجاد مي شود. با اينكه اين فرايند
شوند ولي به وسيله مجموعه اي از تغييرات به فرايند هاي ذهني فرد تبديل مي گردند، اين فرايند در نظر 

. دانش آموزان از طريق تعامالت خود با شركاي ماهرتر در دامنه رشد تقريبي ويگوتسكي، درونسازي ناميده مي شود
از نظر ويگوتسكي و  .ه از ابزارهاي فرهنگي مي توانند شيوه هاي تفكر را به طور مستقل به كار بگيرندبا استفاد

اجتماعي شدن شناخت، به حساب مي  روشهاي آموزش گروهي بستر مناسبي براياكتشاف ياري شده و پيروان او 
  آيند. 

  
   گيمهارتهاي تفكر، علوم تجربي، رويكرد اجتماعي فرهنواژگان كليدي: 
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  مقدمه 
اگر كشوري بخواهد در راه توليد گام بردارد و نخواهد منابع طبيعي خود را به بهاي ناچيز و تقريبا رايگان در اختيار    

بيگانگان قرار دهد، بايد همه نيرو و منابع خود را در تعليم و تربيت نسل آينده خود سرمايه گذاري كند. آموزش و پرورش 
م به تجهيز و مسلح نمودن مغزها بپردازد، شرايط و امكانات الزم را براي شكوفايي تفكر و خالقيت ما بايد با شتاب تما

). با توجه به اين مهم ، رويكرد هاي جديدي در تعيين اهداف تربيتي 1376فرزندان اين مرز و بوم فراهم آورد(دادستان،
يادگيري است. انيس، -در فرايند ياد دهي "تفكر"به  و فرايند آموزش مطرح شده است. يكي از بارزترين رويكردها توجه

) معتقدند كه تربيت انسان هاي صاحب انديشه بايد نخستين هدف تعليم و تربيت باشد. به نظر 1989( ��ليپمن و هارت
ران . اين ويژگي مي تواند فراگي)1394شعباني، باشد(بر گرفته از "ذهن كاوشگر "آنها محصول نهايي تعليم و تربيت بايد 

     آماده كند. 21را براي روبرو شدن با تحوالت شگفت انگيز قرن
اختالف نظرهاي زيادي وجود دارد، ولي در مورد ابعاد، اعمال و كاركرد هاي آن تقريبا  ،با اينكه در تعريف از تفكر   

ا به پنج بُعد تقسيم كرده ) هنگام بحث درباره ابعاد تفكر آن ر1988و همكارنشان ( ***اشتراك نظر ديده مي شود. مازرانو
اند : فراشناخت، تفكر انتقادي و خالق، فرايند هاي تفكر، مهارتهاي اساسي و محوري تفكر، و ارتباط بين محتواي موضوع 
و تفكر. اعمال تفكر را در مجموع مي توان به دو دسته تقسيم كرد: اعمال شناختي شامل فعاليتهاي ذهني براي معنا 

است و سطوح وسيعي از مهارتهاي خُرد (مانند ياد سپاري و يادآوري، ترجمه، تفسير، بسط معنا سازي يا جستجوي معن
و پردازش اطالعات) و مهارتها و راهبردهاي پيچيده (مانند تجريه و تحليل، استدالل تفكر انتقادي، تصميم گيري، حل 

رايند تفكر عبارت اند از: برنامه ريزي، نظارت، مسئله و مفهوم آفريني) را در بردارد. مهم ترين اعمال فراشناختي در ف
كنترل، و ارزشيابي. معلمان براي تدريس مهارتهاي تفكر بايد كاركردهاي هر كدام از اعمال تفكر را مشخص 
كنند.كاركردهاي تفكر را نيز همچون اعمال تفكر مي توان به دو گروه شناختي و فراشناختي تقسيم كرد: كاركردهاي 

عبارت اند از:  يادسپاري و يادآوري، استدالل كردن، پردازش اطالعات، تفكر خالق، تفكر انتقادي، تصميم شناختي تفكر 
گيري، حل مسئله، مفهوم آفريني؛ كاركردهاي فراشناختي نيز عبارتند از: برنامه ريزي، نظارت و كنترل، و 

  ).1394ارزشيابي(شعباني،
  

 آموزش مهارت هاي تفكر

ي مختلفي براي آموزش مهارت تفكر وجود دارد، اما به طور كلي از اين نظر متخصصان تعليم و اگر چه رويكرد ها   
تربيت را در دو ديدگاه عمده ميتوان دسته بندي كرد: برخي از مربيان و محققان به رويكرد تلفيقي معتقدند كه در ان 

ي در زمينه مهارت هاي تفكر انجام شده معلمان و ساختار درسي موجب رشد تفكر مي شود بدون اينكه آموزش مستقيم
). اين روش داراي امتيازهايي از قبيل عدم نياز به محتواي درسي اضافي در برنامه هاي درسي 2002، ���باشد (كيس

مدارس است. در عين حال از اين كاستي برخوردار است كه وابسته به معلم بوده و احتمال دارد در كالس هاي درس به 

                                                            
§ §- Ennis,Lipman&Hart  
* * *- Marzano 
† † †- Case  



 

٤٥١ 

ي مهارت هاي تفكر توسط برخي معلمان آموزش داده شود و برخي معلمان توجه كمتري به آن داشته روش آموزش تلفيق
باشند. مربيان و محققان ديدگاه دوم، معتقدند كه بايد مهارت هاي تفكر به صورت مستقيم و روشن آموزش داده شود، 

وعات مختلف درسي نتيجه بخش در آموزش به شيوه مستقيم فرض ميشود كه تدريس مهارت هاي تفكر توسط موض
نيست در نتيجه بايد درسي با همين عنوان در برنامه هاي درسي گنجانده شود بدين طريق امكان يادگيري مهارت هاي 

آنچه  ).1393؛ برگرفته از بدري گرگري، آذربخش و تقي زاده، 2011، ���تفكر به شيوه ميسر خواهد شد(مارينا و هالپرن
درس رويكرد تلفيقي است كه در ان معلمان و ساختار  ه قرار گرفته است رويكرد اول، يعنيدر مقاله حاضر مورد توج

، زمينه رشد تفكر را در دانش بدون اينكه آموزش مستقيمي در زمينه مهارت هاي تفكر انجام شده باشد علوم تجربي
  آموزان فراهم مي آورند. 

  
  آموزش علوم تجربي

 هاي مهم آموزشي در نظام هاي تعليم و تربيت محسوب شده است علوم تجربي همواره يكي از حوزه  
سيار ). در بين درس هاي دوره هاي تحصيلي عمومي كتاب هاي علوم تجربي به زندگي روزمره ب1379(مهرمحمدي،

رصت هاي فنزديك هستند و دانش آموزان را براي زندگي آماده مي كنند. دانش آموزان قبل از ورود به كالس درس 
هني گوناگوني بسازند. ذري در اختيار دارند تا در باره دنياي اطراف خود و انواع پديده هاي علمي، تصورات و الگوهاي بسيا

ناوري در زندگي بسياري از تصورات ذهني افراد، نتيجه تجربه هاي روزانه، مشاهده پديده هاي علمي و كاربرد علم و ف
باحث است. ي بواسطه قرابت بيشتر با زندگي مكان خوبي براي اين م). كالس درس علوم تجرب1395آنهاست( بدريان، 

يادگيري  است كه مهمترين نتيجه آنها آموختن راه هاي "مهارت هاي فرايندي"يكي از اهداف آموزش علوم، پرورش 
سازي، برقراري رضيه است. اين مهارت ها عبارتند از: مشاهده كردن، اندازه گيري، جمع آوري اطالعات، تفسير يافته ها، ف

در برنامه درسي ملي  ). اين فرايند ها1379ارتباط، پيش بيني كردن، كاربرد ابزار، طراحي پزوهش و.......(اماني تهراني،
مهارت هاي سطح  نيز به منظور افزايش توانايي فكري و اصالح فرايند تفكر دانش آموزان از طريق درگير كردن آنان در

فارش قرار گرفته اي الزم براي حل مسئله و آنجام آزمايش ها در آموزش علوم تجربي مورد سباال و فراهم آوردن فرصت ه
  ).1390است(برنامه درسي ملي،

نوين،  اگر محتواي جديد كتاب هاي علوم تجربي با همان روشهاي سنتي آمورش داده شود و از شيوه هاي آمورش 
ه هاي مطالعات رنامه درسي علوم تجربي محقق نخواهد شد. يافتمتناسب با محتواي درسي, استفاده نشود، اهداف جديد ي

اري پايين بوده و دوره هاي قبل نشان مي دهد كه عملكرد دانش آموزان ايران همواره به طور معناد 2011تيمز در سال 
نتي س ساست. يافته هاي ديگر تيمز، بيانگر اين واقعيت است كه در كشورهاي ضعيف نسبت به كشورهاي قوي تدري

ت درس بيشتر به كار گرفته مي شود و اين  خود موجب مي شود كه دانش آموزان كشورهاي ضعيف نتوانند موضوعا
  ).1390علوم را به شكل فعال فراگيرند(كريمي و كبيري، 

  
                                                            
‡ ‡ ‡- Marina&Halpen  
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 رويكرد اجتماعي فرهنگي

اليق گرديده است. در زمينه رشد شناختي باعث ايجاد حجم زيادي از ع ****ويگوتسكي ���رويكرد اجتماعي فرهنگي   
به شمار مي رفت. متاسفانه ويگوتسكي قبل از اينكه  1930و  1920اين روانشناس روسي يك محقق فعال در دهه هاي 

سالگي در اثر ابتال به سل فوت كرد. دو حوزه اساسي انديشه او كه در روانشناسي  38كار خود را تكميل كند در سن 
فرهنگي  -) رشد شناختي، در يك بافت اجتماعي1كر را فراهم كرد عبارت اند از: (تربيتي و برنامه ريزي درسي زمينه تف

) بسياري از مهارت هاي شناختي با ارزش دانش آموزان از 2كه بر شكل و محتواي آن تاثير مي گذارد، رخ مي دهدُ  و (
ه و دوام پيدا مي كند (شيفر و طريق تعامالت اجتماعي با والدين، معلمان و ساير معاشران با صالحيت ديگر شكل گرفت

  ). 2014،����كيپ
از قبيل توجه، احساس، ادراك و  ����ويگوتسكي بر اين باور بود كه نوزادان با تعدادي ازكاركرد هاي نخستين ذهني   

( از قبيل حل  "����كاركرد هاي عالي ذهني"حافظه به دنيا مي آيند كه سر انجام اين كاركرد ها  به وسيله فرهنگ به 
نظم بخشي، فراشناخت، استدالل منطقي، توجه انتخابي، زبان)كه از تازه گي و پيچيده گي -تصميم گيري، خود مسئله،

بيشتري تري برخوردار هستند و مهارت هاي فكري به حساب مي آيند، تبديل مي شوند. با اينكه ظرفيت هاي حافظه 
هر فرهنگي براي كودكان خود ابزارهاي انطباقي  اي اوليه كودكان بوسيله عوامل زيست شناختي محدود مي شوند، ولي

 عقالني را فراهم مي كند كه به آنها اجازه مي دهد از كاركرد هاي اساسي ذهني خود استفاده بهتري داشته باشند(همان).
تاكيد بر فرهنگ و جامعه را در بحث خود وسعت داده است از نظر ويگوتسكي همه كاركردهاي عالي ذهني، در اصل 

از آنجا كه فرايندهاي اجتماعي ذهن را به طريقي اعي هستند و در بافت محيط اجتماعي فرهنگي ريشه دارند. اجتم
سازمان مي دهند كه با نيازها و خواسته هاي جامعه متناسب باشد. تعامل اجتماعي يك نيروي حياتي دررشد شناختي 

دور مي زند و در ارتباط با آنها تغيير مي كند. بعالوه  مي باشد زيرا پويا است و حول مشاركت و نيازهاي شركت كنندگان
در طول تعامل اجتماعي شركت كنندگان نه تنها دانش كسب مي كنند، بلكه شيوه تفكر ديگران را كه در دسترس 

عامل يكديگر قرار دارند را نيز مي آموزند و تا حدي درك روانشناختي وديدگاه هاي خود را آشكار مي نمايند. بنابر اين ت
اجتماعي مي تواند باعث فراهم آوردن بينش از موضوعي گردد كه تعامل روي آن تمركز نموده و روش تفكر در باره 
اطالعات را وسعت مي بخشد، باعث افزايش اطالعات در مورد ذهن مي شود و نشان مي دهد كه چگونه ذهن با فعاليت 

شناختي از فرايند تعامل اجتماعي حاصل شود، در اين حالت هاي انسان ارتباط پيدا مي كند. زماني كه ظرفيت هاي 
  ).2007،*****شناخت، اجتماعي شده است(گاوين و پرز

  

  نقش فرهنگ در رشد شناختي

                                                            
§ § §- sociocultural  
* * * *- Vygotsky 
† † † †- Shaffer & Kipp  
‡ ‡ ‡ ‡- primary mental functions  
§ § § §- higher mental functions  
* * * * *- Gauvian & Perez  



 

٤٥٣ 

به فرهنگ  مساله اساسي رويكرد اجتماعي فرهنگي، كه ويگوتسكي مدافع آن بود اين است كه رشد عقالني كودكان   
و توانايي هاي  ر دنيا به يك شكل رشد نمي كند اما آنها ياد مي گيرند از مغزآنها بسته است. ذهن كودكان در سرتاس

گشان استفاده ذهني شان در حل مسايل و تفسير آنچه آنها را احاطه كرده است متناسب با تقاضا ها و ارزش هاي فرهن
و از باورها  ي فرهنگي استكنند. از نظر ويگوتسكي شناخت انسان حتي وقتي كه در انزوا صورت مي گيرد ذاتاً اجتماع

  ارزشها و ابزارها يا انطباق عقالني كه بوسيله فرهنگ به افراد منتقل مي شوند تاثير مي پذيرد.
ويگوتسكي اينگونه استدالل مي كند كه كودكان از ابزار هايي كه فرهنگ براي  تفكر آنها فراهم آورده است، و از طريق    

ياد مي گيرند. از طريق درگيري با ديگران در تفكر پيچيده  "�����دامنه رشد تقريبي"تعامالت خود با شركاي ماهرتر در 
كه استفاده از ابزارهاي فرهنگي تفكر را مورد استفاده قرار مي دهند، كودكان مي توانند شيوه هاي تفكر را به طور مستقل 

. تعامل در دامنه رشد تقريبي، به كودكان به كار بگيرند و از ابزار هاي فرهنگي تفكر براي اهداف خودشان بهره بگيرند
كاركردهاي ).  2003،�����اجازه مي دهد تا در فعاليت هايي مشاركت كنند كه براي آنها به تنهايي غير ممكن بود(راگوف

عالي ذهني، كه ويگوتسكي به آن اشاره مي كند در ابتدا فرايندي بين فردي هستند و ميان افراد آغاز مي شود. اين 
از طرح درون فردي به وسيله مجموعه اي از تغييرات به وسيله فرايند هاي ذهني فرد تعيين مي شود، يعني كاركردها 

اينكه ياد گيري نخست در محيط هاي گروهي كوچك رشد مي يابد و سپس به سوي درون فرد، پيشروي مي 
من هستند و بوسيله ابزارهاي ). از نظر ويگوتسكي تمامي فرايندهاي روانشناختي انسان واسطه 1979، �����كند(ورتچ

). زبان به عنوان مهمترين ابزار روانشناختي در اين 2012،******روانشناختي از قبيل زبان واسطه گري مي شوند(شانك
زمينه نقشي كليدي ايفا مي كند، معلمان و همساالن از طريق گفتگوي با دانش آموز و با ارايه كلمات مناسب يك داربست 

هم مي كنند تا بوسيله آن بتوانند به سطوح عالي تر تفكر گام بردارند(رنينگر و موقت براي كودكان فرا
)، از نظر ويگوتسكي زبان به عنوان مهمترين عنصر سازنده تربيت اجتماعي، پايه هاي تفكر را شكل 2005،������گرانات

يكي از ). 1390،������س). او زبان را پل بين تفكر و دنياي واقعي مي دانست(راي2011،������مي دهد(برگرفته از مايرز
مفاهيم عمده اي كه چگونگي تبديل روابط اجتماعي به كاركردهاي عالي ذهني را نشان مي دهد، مفهوم دروني 

است. در فرايند دروني سازي، دانش آموز به تدريج آموزش هاي معلمان و همساالن را براي خود دروني  *******سازي
  ). 2012،�������اورم رادت داده و بر آنها نظارت مي كند(ميكند و از اين طريق به رفتارها و عملكردهايش جه

  
  

  
  رويكرد ويگوتسكي به آموزش

                                                            
† † † † †- zone of proximal development  
‡ ‡ ‡ ‡ ‡- Rogoff  
§ § § § §- Wertsch  
* * * * * *- Schunk  
† † † † † †- Reningers & Granott  
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡- Myers  
§ § § § § §- Rise  
* * * * * * *- internalization  
† † † † † † †- Ormrod  
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معلمان از طريق اجراي روش هاي آموزشي محيط هاي يادگيري مناسب را فراهم مي آورند و كوشش هاي الزم را    
انديشه ويگوتسكي   ).1390براي كمك به يادگيري دانش آموزان و هدايت فعاليت هاي آنان انجام مي دهند (سيف،

نظم بخشي به شكلي نيرومند تحت تاثير -بسياري از حوزه هاي تعليم و تربيت را مورد بررسي قرار داده است. حوزه خود
نام نهاده اند،  "�������كشف ياري شده"). نظريه ويگوتسكي را در زمينه آموزش2012اين نظريه قرار گرفته است(شانك،
يا چند بزرگسال و يا همسال توانمندتر هدايت و در جهت پيشرفت شناختي سوق  چرا كه در آن دانش آموز بوسيله يك

  ). 1374داده مي شود(محسني،
سعي دارند از دامنه رشد تقريبي  "********داربست سازي") با استفاده از استعاره 1976و همكاران( �������برونر   

اري رساني به كودك در انجام يك كوشش، توصيفي تجربي تر و عملياتي بدهند، آنها معتقدند كه اولين تالش مربي، ي
آن است كه تفسير و برداشت دانش آموز از موقعيت يا ابزارهاي كوشش را دريابد و سپس بر مبناي آن ياري رساني به او 

). از نظر ويگوتسكي، بزرگساالن و همساالن ماهرتر، رفتار خود را به طور به 1374را طرح ريزي كند(برگرفته از محسني،
اي تنظيم مي كنند تا به كودكان اطالعاتي را ارايه دهند كه با آن نياز دارند تا از اين طريق به حل مسايلي بپردازند گونه 

). طي اين فرايند كمكي، يك فرد بوسيله همسال  تواناتر  و يا 2010،��������كه به آن عالقمند هستند(كون و ميترر
)، سپس مرحله دوم با توجه به تعامل ��������نظم بخشي-د(دگريك بزرگسال مسير و محتوا را به فراگير توضيح مي ده

)، و در نهايت با استفاده از اين حمايت هاي ارايه شده ��������بخشي مشترك-و مشاركت، طرفين شروع مي شود(نظم
اقدام كند و در نهايت رشد عقالني و فكري حاصل شود. ويگوتسكي بر   *********نظم بخشي-، فرد قادر است به خود

تاكيد مي كند، زيرا اين امر به جاي آنكه دستاورد هاي شخص را اندازه گيري كند، باعث اندازه  ريبيدامنه رشد تقاهميت 
براي دستيابي با اين اهداف ارتقاء استقالل به دانش آموز، ارايه توضيح،  ).2012گيري توانايي عقالني فرد مي شود(شانك،

خشي، سئوال كردن و تصحيح پاسخ هاي آنها از طرف فراهم آوردن فرصت كاوشگري، ارايه اشارات كالمي، سرمشق ب
  ).2000، ���������معلمان ضروري هستند(كرماني و برنر

نكته اساسي در نظريه ويگوتسكي آن است كه برنامه هاي درسي يا فرايند تدريس بايد تعادل دانش آموزان را به گونه    
آنان قرار داشته باشد، تا آنان بتوانند از طريق  "بيدامنه رشد تقري "اي برهم بزند كه برقراري مجدد آن به قول وي در 

از نظر طرفداران او اگر دانش آموز بعضي از مفاهيم  تغيير و انطباق شناختي مجددًا تعادل خود را با محيط برقرار كنند.
زش خارج از را ياد نمي گيرد به اين دليل است كه اين آموزش خارج از دامنه رشد تقريبي دانش آموز قرار دارد و آمو

). ويگوتسكي و پيروان وي تاكيد بسياري بر روشهاي آموزش گروهي و زمينه محور( 2012نيست(اورم راد، دامنه اثر بخش
) دارند. از مهم ترين روش هاي آموزش گروهي مي توان به بحث گروهي، بارش مغزي، 1394عصاره، امام جمعه و اسدپور،

ادگيري مشاركتي ، يادگيري مشاركتي و بازي هاي آموزشي اشاره كرد. در بحث درباره ي گروه هاي كوچك و بزرگ، ي
                                                            
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡- guided exploring  
§ § § § § § §- Bruner  
* * * * * * *- scaffolding  
† † † † † † †- Coon & Mitterer  
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡- other ‐ regulation 
§ § § § § § §- co-regulation 
* * * * * * *- self‐regulated  
† † † † † † †- Kermani & Brenner  
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) اين روش 2002( ���������بين اين روش ها، روش هاي مشاركتي از اهميت بيشتري برخوردارند. جانسون و جانسون
رمند، ها را به صورت زير دسته بندي كرده اند:. يادگيري باهم، رقابت و مسابقه تيمي، پژوهش گروهي، مباحثه ساختا

جيگ ساو، تقسيم دانش آموزان به گروه هاي پيشرفت، آموزش پيچيده، يادگيري انفرادي با ياري گرفتن از تيم ، يادگيري 
در ادامه براي  ).1394مشاركتي سازمان يافته،  خواندن و نوشتن تلفيقي مشاركتي (برگرفته از فيضي و مصر ابادي،

اي استفاده از مباني نظري رويكرد اجتماعي فرهنگي ويگوتسكي پيشنهاداتي استفاده معلمان و برنامه ريزان آموزشي بر
  ارايه گرديده است. 

    

  كاربردهاي آموزشي نظريه ويگوتسكي در آموزش علوم تجربي 

ونه نتيجه گرفت ويگوتسكي زبان را براي رشد كاركردهاي عالي ذهن بسيار مهم مي داند. بنابراين، مي توان اين گ  - 
 يد استفاده از زبان را يك موضوع محوري تلقي كرده و جديت بيشتري به كار بندند. كه مدارس با

گ آنان يكي از كنش هاي مهم آموزش و پرورش، هدايت دانش آموزان به فراگيري مهارت هايي است كه در فرهن - 
راحل ام ماجتماعي آموزش داده شوند و در تم –الزم است مطالب درسي در يك بافت فرهنگي با اهميت اند. 

ند يادگيري تحصيلي مسائل فرهنگي و اجتماعي از نظر دور نمانند. بر اين اساس دانش آموزان را بايد در فراي
ژوهش بر موضوعات علمي با پديده هاي موجود در زندگي واقعي در عمل درگير نمود. تشويق دانش آموزان به پ

 به يادگيري معنادار برسند. روي زمينه زندگي و نوشتن گزارش به منجر مي شود كه آنها

ي شود يادگيري روبرو ساختن دانش آموزان با مسائلي كه قدري فراتر از سطح توانايي هاي موجود آنان است باعث م - 
موزان را به سطح آبراي آنها چالش انگيز جلوه كند. از اين راه معلمان قادر خواهند بود سطح فعلي رشد ذهني دانش 

ي بروز دادن با آموزش هاي كافي و تمرين مداوم، دانش آموز بر سازمان دهي و توال د.بالقوه آنان نزديك سازن
معلم به دانش  رفتارهاي الزم براي رسيدن به مهارت مورد نظر، مسلط مي شود. با ادامه آموزش، انجام فعاليت از

مي كاهد، تا آن كه  نه ها و غيرهآموز منتقل مي شود. معلم، به تدريج از مقدار توضيحات، اشاره ها و نشان دادن نمو
ه براي انجام فعاليت دانش آموز بتواند به تنهايي انجام كارها را بر عهده بگيرد. زماني كه تحقق هدف مسلم شد، زمين

  بعدي آماده خواهد بود.
فراگيران علمان ماز آنجا كه گفتگوي با خود، دانش آموزان را در هدايت و كنترل انديشيدن ياري مي دهد بهتر است  - 

  د. را در مدرسه تشويق كنند تا با خود نجوا كنند يا افكارشان را به طور آهسته به زبان جاري سازن
ز تكاليف اصيل اتشويق دانش آموزان به درگير شدن با تكاليف اصيل يا واقعي يادگيري را ارتقاء مي بخشد. منظور  - 

ع موارد درگير را با شبيه سازي هاي واقعي از اين نو موقعيتهاي عيني و عملي زندگي است. دست كم مي توان آنان
 كرد.

                                                            
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡- Johnson & Johnson  
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معلمان بايد بكوشند تا در فراگيران توانايي برخورد درست با محيطهاي پيچيده را ايجاد كنند. در ضمن اينكه بايد  - 
اري داد تا دائمًا به آنها فرصت داد تا خود با مسائل پيچيده كنار بيايند، الزم است آنان را در يافتن منابع مورد نياز ي

  پيشرفتهاي خود را زير نظر بگيرند. 
دانش آموزان بايد در فرايند تصميم گيري هاي مربوط به محتواي يادگيري، فعاليتهاي يادگيري و روشهاي مورد  - 

 نياز درگير شوند تا فرصت يابند تا مسائل و پروژه هايي را كه براي آنان شخصًا معني دار است، دنبال نمايند. 

خاطر داشته باشيد كه براساس نظر ويگوتسكي، فقط بزرگترها افراد با اهميتي در آموزش دادن مهارت هاي مهم  به - 
 دانش آموزان نيستند. دانش آموزان، مي توانند از همساالن باتجربه تر خود هم چيز ياد بگيرند. 

ا مي توانند در كار يادگيري تشريك يادگيري، شامل جامعه اي از فراگيران هم مي شود. دانش آموزان و بزرگتره  - 
مساعي كنند. همساالن، معلمان، والدين و بزرگساالن ديگر باهم و به طور دسته جمعي بهتر ياد مي گيرند و لزومي 

  ندارد كه كودك به طور منفرد و جدا از بقيه آموزش داده شود.
كيد داشته باشد. مربي با تجربه، تكاليفي را به     ويگوتسكي، عقيده داشت كه ارزيابي بايد بر دامنه رشد تقريبي تا    - 

دانش آموز مي دهد كه درجات دشواري متفاوت دارند و از اين راه، در مي يابد كه كار آموزش را بايد از چه سطحي 
آغاز كند. تعيين اين معيار، همانند اندازه گيري هوشبهر با اهميت است و نشان مي دهد كه هوش، يكي از مشخصه 

كودك است و در مقابل، تعيين معيار و سطح يادگيري، بر اين موضوع تاكيد مي گذارد كه يادگيري فرايندي  هاي
  بين فردي است. پس نمي توان به اين مسئله، همانند هوشبهر، جنبه ي انفرادي داد.

  

  نتيجه گيري

نظم -ي، تعقل، استدالل، و خودبراي اثر بخشي يك محتواي درسي و ايجاد نگرش در دانش آموزان به تفكر، بررس   
بخشي، الزم است بين محتواي كتابها، باور والدين، مهارت هاي معلمان و شيوه هاي آموزش كه همه از اهميت برخوردارند، 
هماهنگي ايجاد شود. استفاده معلمان از روش هاي سنتي در مدارس، يكي از مهمترين عواملي است كه باعث بروز فقر 

ورمان گرديده است. عملكرد ضعيف دانش آموزان كشور در آزمون هاي بين المللي مبين همين امر تفكر در مدارس كش
است. الزم است معلمان تدريس مهارتهاي تفكر را در قالب نياز ها و منافع فردي و اجتماعي دانش آموزان و بر اساس 

تنوع محتوا و نزديك بودن به واقعيت ها و مواد و محتواي كتاب ها طراحي كنند. كتاب علوم تجربي به دليل جذابيت، 
نياز هاي زندگي، بستر مناسبي براي آموزش مهارت هاي تفكر و پژوهشگري به دانش آموزان است. در بين نظريه ها و 

     رويكردهاي حامي تدريس تفكر، رويكرد اجتماعي فرهنگي ويگوتسكي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

ا ارجح دانستن عوامل اجتماعي و تاثير آنها به شكل گيري تفكر توجه داشت. از نظر ويگوتسكي ويگوتسكي ب به طوركلي   
فرهنگ و تاريخ فرهنگي بر چگونگي شكل گيري فرايندهاي فكري و شناختي اثر گذاشته، به آنها جهت مي دهند. از نظر 

روهي و ايجاد يادگيري زمينه محور مي وي معلمان از طريق آموزش اكتشاف هدايت شده و فراهم آوردن فعاليت هاي گ
توانند با  فعال نمودن دانش آموزان در فعاليت هاي كالسي زمينه هاي رشد مهارت هاي تفكر را ايجاد كنند. طبيعتًا اگر 

نظم بخشي)، -مرحله اول اين فرايند يعني آموزش هاي گروهي و ساير آموزش ها  اگر به شكلي مناسب تدوين نگردد(دگر
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بخشي مشترك)، پس از شكل -اك ذهني بين معلم با دانش آموز و اعضاي گروه همساالن ايجاد نخواهد شد(نظميك اشتر
نظم بخشي ايجاد شود. در اثر -گيري مناسب مراحل قبل مي توانيم انتظار داشته باشيم كه آموزش دروني شود و خود

ت در يادگيري و اشتياق الزم را در فعاليت هاي دروني شدن آموزش ها و مهارت ها مي توانيم در دانش آموزان عاملي
  كالسي مشاهده كنيم. 
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  چكيده
ها و تجارب معلمين و فراگيران حول آن باشد كه بيشتر فعاليتمحتواي آموزشي مي كتاب درسي مهمترين

بررسي و تحليل محتواي مبحث آب؛ "عنوان  تحقيق حاضر تحت شود لذا نياز به تحليل و بررسي دارد.سازماندهي مي
ي ولهيابي و تفسير سه مق، به ارز"جديدالتاليف به روش ويليام رومي 1395(دهم) چاپ  1آهنگ زندگي از كتاب شيمي 

صفحه و شامل متن،  41جامعه آماري تحقيق برابر با نمونه آماري مشتمل بر  ها پرداخته است.متن، تصاوير و پرسش
  باشد.(پايه دهم) مي 1در فصل سّوم كتاب شيمي  "آهنگ زندگي؛ آب"اي مبحث تصاوير و تمرينات دوره

هاي مناسب آمار توصيفي استفاده شده ها از روشاي بررسي دادهروش تحقيق براساس تحليل محتوا بوده و بر
يب است. بر طبق نتايج حاصله ضر 5/1تا  4/0آموزان از نظر ويليام رومي بين است. حد مطلوب شاخص درگيري دانش

فصل شده است. تصاوير و طراحي اشكال بوده و به شيوه فعّال ارائه  77/0درگيري متن فصل سّوم كتاب شيمي دهم 
آموزان طراحي . اين كتاب از نظر تصاوير و اشكال مطابق نيازهاي دانشباشدمي 07/0سّوم كتاب داراي ضريب درگيري 

هاي ها را در جهت تفكر خالقانه هدايت سازد. ضريب درگيري با پرسشي دانش اوليه آننشده تا بتوانند زمينه
درگيري ، ضريب هاي تعيين شده ويليام روميه مالكبه با توجه آمده كدستبه  ∞شده در پايان اين فصل كتاب مطرح

  باشد.بيش از توان فراگير مي

  ، ويليام رومي1395، چاپ 1محتوا، كتاب شيمي  تحليل كلمات كليدي :

                                                            
§   طيبه عبدالكريمي §
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  مقدمه - 1
سوب هاي آموزش متمركز محور مكتوب و مدّون تعليم و تربيت محويژه در نظامكتاب درسي يا محتواي مطالب آموزشي به 

شود و نياز به تحليل دهي ميهاي تربيتي معلمان و فراگيران، حول محور كتاب درسي سازمانها و تجربهشود. همچنين فعاليتمي
آهنگ  آب؛"و بررسي دارد. در همين راستا و با توجه به اهميت كتاب درسي در نظر داريم در اين مقاله ميزان ارائه فعال مبحث 

 را با استفاده از تكنيك ويليام رومي مورد بررسي قرار دهيم. 1395ي دهم دبيرستان؛ چاپ ؛ پايه 1شيمي كتاب  3در فصل  "زندگي

 بيان مسئله و ضرورت تحقيق - 2

 نظام آموزشي كشورها از در فرهنگي و علمي حيثيت و اعتبار حفظ براي خود جايگاه نقش و لحاظ به درسي هايكتاب

 و شرايط ذهني و مطابق پايه، رشته معين اهداف با خاص و ي درسيبر اساس برنامه درسي يهابرخوردارند. كتاب ايويژه اهميت
 زماني در چارچوب و اندتصويب رسيده به پرورش و آموزش وزارت در صالحذي سوي مراجع از و چاپ سني يادگيرندگان تأليف،

به  منجر هاآن گرفتن محتواي و ياد آيدبه عمل مي ها ارزشيابيآن از شوند. سپسمي تدريس مدارس هاي رسميكالس در معين،
 اعالم آن به نيازمندي تا كنون عدم يافته، رواج در مدارس براي ارائه درسي از زماني كه كتاب .]1[شود مي تحصيلي مدرك اخذ

  .]3[ است نشده صورت جدي مطرح به هم وجود داشته، زمينه اين در مسائلي اگر يا و نشده
 و بهبود و رشد تبع آن به و ريزي درسيبرنامه تكامل و رشد هايزمينه درسي، هايالح محتواي كتاباص و بازنگري
 به توجه با و امر آموزش در پيشرفت درسي هايكتاب اهميت نقش و از آگاهي با داشت.  خواهد دنبال به را پيشرفت تحصيلي

  .]2[شود  پرداخته هاآن تحليل محتواي و درسيهاي كتاب ارزيابي به تا است ضروري آموزشي مهاينظا تغيير
بر خواهد داشت.  بديهي است بازنگري، اصالح و تجديد نظر اصولي و علمي در محتواي كتاب درسي، آثار و تبعات مثبت فراواني در

انتخاب كتاب درسي  كند تا در هنگام تهيه و تدوين و يا گزينش وهاي درسي كمك مياندركاران و مؤلفين كتاباين تحليل به دست
ها نقش هاي آموزشي است و كتابترين اهداف فعاليتيادگيري اثرگذار از جمله مهم .]1[اي را اتخاذ نمايند هاي عاقالنهتصميم

كنند كه از زمان به گونه بهتر ها اگر به خوبي گردآوري شوند به معلمان كمك ميكنند. كتابمهمي در ايجاد اين هدف ايفا مي
ها به دّقت تهيه نشوند توضيحات تر شاگردان را در رسيدن به نتايج ياري دهند. همچنين اگر كتابطور شايستهه كنند و به استفاد

هاي غلط معموًال در ذهن آموزان بوجود آورد و اين برداشتهاي اشتباه را در ذهن دانشو اشكال داخل كتاب ممكن است برداشت
هاي غلط اثري سوء بر ها توسط معلم كار آساني نيست. اين برداشتباشند و تشخيص آنيير نميمقاوم بوده و به سهولت قابل تغ

كند و وجود سيستم الگوي آموزشي معلمان را مشخص ميهاي بعدي خواهد داشت. نحوه تنظيم و شيوه ارائه محتوا، يادگيري
آموزاني آموزان فاقد امكانات و دانشه خصوص براي دانشآموزشي يكپارچه در كشور و وسعت جامعه و امكانات آموزشي متفاوت (ب

هاي احتمالي ناشي از تواند ضعفها ثمري ندارد) و مطالعه كتابي كه به خوبي تدوين شده ميكه كالس درس ارائه شده براي آن
ش را به توجه و دّقت ويژه به اندركاران آموزي موارد ذكر شده، دستناتواني معلمان در امر تدريس را تا حدي جبران نمايد. همه

ها در هر زمان، چه در داخل كالس و چه در خارج كالس در دسترس دارد. كتابمحتواي كتب درسي و چگونگي ارائه آن معطوف مي
 گيرد.اي است كه اغلب مورد استفاده قرار ميو قابل استفاده است و وسيله

آموزان را وادار كنند، يادگيري مفهومي طوري طراحي شوند كه دانشها بايد تحقيقات اخير بر اين تأكيد دارد كه كتاب
و معنادار داشته باشند. بنابراين الزم است كه كتابهاي درسي مورد ارزيابي قرار گرفته و به روز شوند. امروزه با پيشرفت تكنولوژي و 

آموزان مواجه هستيم ولي آنچه كه آن توسط دانشهاي اجتماعي با گسترش استفاده از هاي كامپيوتري و اينترنت و شبكهفناوري
  باشد.همچنان حائز اهميت است عدم غفلت از كتب درسي مي

ها و معرفت بشري بخشي از كتب درسي در كشور ما به آموزش علوم تجربي اختصاص دارد. علوم تجربي يكي از دانش
هايي آيد. هدف از آموزش علوم تجربي آموزش پديدهدست مي هاي آن از راه مشاهده و اجراي آزمايش بهاست كه بخش اعظم يافته

كند تا توانايي سؤال كردن و پاسخ يافتن آموزان را ترغيب ميشوند. آموزش علوم تجربي دانشاست كه در زندگي روزانه مشاهده مي
، علم شيمي است در چند دهه هاي فعال علوم تجربيهاي دنياي طبيعي و فيزيكي را كسب نمايد. يكي از شاخهدر خصوص پديده
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هاي جديدي به اين دانش بشري اضافه شده است. اخير علم شيمي از رشد بسيار زيادي برخوردار گرديده و موضوعات و نظريه
ويژه در برنامه درسي مدارس  ها سبب شده است تا آموزش مناسب و اثربخش آن بهاهميت روزافزون علم شيمي در زندگي انسان

  .هاي فعّال علوم تجربي است از اهميت به سزايي برخوردار گرددحوزهكه يكي از 
شوند آموزان در سال اول دبيرستان با درسي با نام شيمي آشنا ميهاي اين تحقيق اين است كه دانشيكي ديگر از ضرورت

گيرد مي در سالهاي آتي شكل ميهاي مرتبط با شيها و تصميم براي ادامه تحصيل در اين رشته و رشتهمندي آنو نگرش و عالقه
باشند، آموزان كشور كه در رشته تجربي و رياضي مشغول به تحصيل ميو از آنجا كه اين كتاب جنبه تخصصي دارد و همه دانش

ي كند. يكي ديگر از اهدافملزم به گذراندن آن هستند، لزوم توجه ارائه صحيح محتواي كتاب درسي شيمي پايه دهم را چند برابر مي
پرسش) فصل سوّم كتاب شيمي دهم تا چه اندازه بر  -تصاوير -ود اين است كه  ببينيم محتواي (متنشكه در اين تحقيق دنبال مي
صورت كمي براي ارزيابي از صورت فعال ارائه شده است. ويليام رومي يكي از افرادي است كه روشي به اساس روش ويليام رومي به 

هاي كند و كاو در آموزش علوم به آن پرداخته و مورد توجه كتاب درسي پيشنهاد كرده و در كتاب تاكتيك فّعال بودن ارائه محتواي
  .قرارگرفته است

  ادبيات و پيشينه تحقيق - 3

ي ششم ابتدايي از منظر فّعال هاي آسماني پايهتحليل محتواي كتاب هديه"نامه كارشناسي ارشد ) در پايان1392اعظم سميعي ( -
را انجام داده است. واحد مورد مطالعه همان درس مندرج در كتاب و واحد تجزيه و  "ّعال بودن براساس روش ويليام روميو غير ف

هاي فّعال و غير فّعال توسط فرمول ويليام رومي تحليل و ضريب ها و تصاوير كتاب است كه بر اساس مقولهتحليل، متن، پرسش
هاي آسماني، متني غير فّعال و غير پوياست و دهد كه متن كتاب هديهآمده نشان ميدست درگيري آن هم مشخص شد. نتايج به

  پردازد.بيشتر به بيان حقايق و ارائه اطالعات مي
-92نامه كارشناسي ارشد به تحليل محتواي كتاب علوم تجربي پايه ششم ابتدايي سال تحصيلي (در پايان) 1392سكينه صفايي ( -

 استفاده توصيفي است روش تحقيق نوعي كه محتوا روش تحليل از اين پژوهش در يام رومي پرداخته است.) بر اساس روش ويل91

  حاصل گرديده است: نتايج و اين شده
 ويليام بر اساس روش كه باشدمي 73/0 دبستان ششم تجربي علوم كتاب در متن با آموزاندانش درگيري الف) شاخص

  باشد. مي فعال درگيري بوده و متن تأليف شده مطلوب شاخص حد تر ازرومي پايين
 تأليف داشته و تصاوير تر از حد مطلوب قرارباشد كه پايينمي 51/0كتاب  تصاوير با آموزاندانش درگيري ب) شاخص

  باشد.مي شده فعال
 هايارد و پرسشد قرار مطلوب حد از باالتر كه كمي باشدمي 5/3در كتاب  هاپرسش با آموزاندانش درگيري ج) شاخص

كتاب، همچنين دقت نظر  هايپرسش ارائه چگونگي در و تجديد نظر باشد. بر اين اساس بازنگريمي فعال تأليف شده
  .شوند ترغيب فعاليت به بيشتر آموزاندانش رسيده تا نظر به ضروري متن و تصاوير ارائه در

يل محتواي كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي سال تحصيلي نامه كارشناسي ارشد به تحلدر پايان )1392شهناز موسوي ( -
 است تحقيق توصيفي روش نوعي كه محتوا از روش تحليل اين پژوهش در بر اساس روش ويليام رومي پرداخته است. 92-91

است كه پس از  بندي جمالت بودهشده، ابزار سياهه تحليل محتواي كتاب بر اساس دستوالعمل ويليام رومي در طبقه استفاده
صورت غير فّعال ارائه شده ها به صورت فّعال و پرسش صورت غيرفعال، تصاوير كتاب به تدوين، نتايج نشان داده كه كتاب مزبور به

  است.
-92نامه كارشناسي ارشد به تحليل محتواي كتاب علوم تجربي دوّم راهنمايي سال تحصيلي در پايان )1392ساغر جام برسنگ ( -

ر اساس روش ويليام رومي پرداخته است. در اين پژوهش نمونه آماري با جامعه آماري يكسان بوده است. نتايج حاصل از اين ب 91
ها باشد. در زمينه پرسشبوده است و متن غير فعال مي 04/0آموزان برابر با تحقيق نشان داد: در زمينه متن ضريب درگيري دانش

آموزان برابر با باشد. در زمينه تصاوير ضريب درگيري دانشبوده و بيش از توان فراگير مي 43/4با  آموزان برابرضريب درگيري دانش
  باشد.بوده است و تصاوير كتاب علوم تجربي دوم راهنمايي غير فّعال مي 15/0
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بر  91-92 ي سال تحصيلينامه كارشناسي ارشد به تحليل محتواي كتاب علوم تجربي دوّم راهنماي) در پايان1392زهرا سپندي ( -
 است. روش، 91-92سال تحصيلي ابتدايي ششم كالس و فناوري كار كتاب آماري، جامعه اساس روش ويليام رومي پرداخته است.

 كار كتاب بنابراين متن باشد.مي 35/1متن  با آموزاندانش درگيري است. ضريب بوده ويليام رومي تكنيك با كمي محتواي تحليل

 05/1 ابتدايي برابر با كالس ششم فناوري و كار كتاب با پرسش (فعاليت) آموزاندانش درگيري باشد. ضريبمي الفناوري فعّ  و
باشد مي 75/1كتاب  تصاوير آموزان باباشد. ضريب درگيري دانشمي فّعال فناوري و كار كتاب پرسش (فعاليت) بنابراين باشدمي

 كالس فناوري و كار كتاب اساس محتواي باشد. بر ايناز توان فراگير مي بيش درگيري فناوري و كار كتاب تصاوير بنابراين در

آموزان درگيري بيش از توان دانش در تصاوير ولي باشدمي فّعال و پرسش (فعاليت) در متن 91-92 تحصيلي سال ابتدايي ششم
  باشد.مي

تحليل محتواي مطالب فيزيكي كتاب علوم ابتدايي به روش ويليام  نامه كارشناسي ارشد به) در پايان1394عارفه عليزاده واجاري( -
هايي كه مرتبط با دهد كه ضريب درگيري محتواي متن كتاب علوم، سرفصلآمده نشان ميدسترومي پرداخته است. نتايج به 

واني ندارد و ضريب درگيري خهاي اول و دوّم ابتدايي با معيار مشخص شده توسط روش ويليام رومي همباشد، در سالفيزيك مي
هاي سّوم تا ششم ابتدايي محتواي متن كتاب، باشد. و در سالي اين است كه كتاب غير فّعال ميدارد كه نشان دهنده5/1باالتر از 

صورت فعال ارائه شده است. ضريب درگيري تصاوير كتاب بين دهد كتاب به دارد كه نشان مي 04/1ضريب درگيري با ميانگين 
  خواني دارد.باشد. كه با روش ويليام رومي هممي 4/0تا  5/1

  اهداف كلي - 4
 1شيميب كتا "آب؛ آهنگ زندگي"اي مبحث محتوهاي فّعال و غير فّعال از ديدگاه ويليام رومي در تعيين ميزان توجه به مؤلفه

  ).1395پ چا(پايه دهم 

 اهداف جزيي - 5

  )1395پ چا(پايه دهم  1شيمي ب كتا "ب؛ آهنگ زندگيآ"تعيين ميزان ارائه متن به شيوه فّعال در مبحث  - 1
شيمي ب كتا  "آب؛ آهنگ زندگي"تعيين ميزان ارائه تصاوير شامل اشكال، جداول و نمودارها به شيوه فّعال در مبحث  - 2

 )1395پ چا(پايه دهم  1

پ چا(پايه دهم  1شيمي ب كتا "آب؛ آهنگ زندگي"تعيين ميزان ارائه سواالت پايان فصل به شيوه فّعال در مبحث - 3
1395( 

 فرضيات پژوهش - 6

  (از نظر ويليام رومي) به روش فّعال ارائه شده است. 1كتاب شيمي  "آب؛ آهنگ زندگي"مبحث متن  . 1
( از نظر ويليام رومي ) به  1كتاب شيمي  "آب؛ آهنگ زندگي"مبحث نمودارها) –جداول  –تصاوير (اشكال  . 2

  روش فّعال ارائه شده است.
  (از نظر ويليام رومي) به روش فّعال ارائه شده است.  "آب؛ آهنگ زندگي"بحث مهاي پايان پرسش . 3

 روش تحقيق - 7

آب؛ "ارتباط با مبحث  كه در است محتوا تحليل بر مبناي روش تحقيق، لحاظ از و كاربردي هدف، لحاظ از تحقيق اين
تكنيك تحليل  از حاضر پژوهش در ت.اس گرفته انجام )1395(پايه دهم، چاپ  1فصل سوم كتاب درسي شيمي  "آهنگ زندگي

  .شده است استفاده رومي ويليام محتواي
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  جامعه آماري و نمونه آماري  - 8
آب؛ آهنگ "هاي پايان مبحث ي آماري اين پژوهش برابر با نمونه آماري و شامل تمام متن، تصاوير و پرسشجامعه

شيمي دهم است كه توسط وزارت آموزش و پرورش در باشد. مبحث مورد نظر فصل سوّم كتاب صفحه مي 41در قالب  "زندگي
چاپ گرديده است. انتخاب اين كتاب به اين دليل بود كه نسبت به كتاب شيمي نظام قبلي، دستخوش تغييرات و  1395سال 

ر است. اي بودن مطالب و كميت مفاهيم از اهميت دو چنداني برخوردااصالحات بسياري شده، كتاب شيمي دبيرستان، به جهت پايه
  انجام اين مراحل، هدفمند و در جهت سؤاالت تحقيق بوده است.

  روايي و پايايي ابزار تحقيق - 9
 گرديد، چون استفاده هاي تكنيك ويليام روميمقوله از هاانتخاب مؤلفه(شاخص) جهت حاضر پژوهش روايي تعيين روايي: در -1

  .باشندمي ملّي درسي برنامة و ساتيد در مدارسو ا هاكتاب مؤلفين نظران،صاحب تأييد مورد هامؤلفه اين
از محتوي مد  %20ده شده است. در اين پژوهش براي تعيين پايايي، اايي): براي تعيين پايايي از فرمول هولستي استفاعتبار (پاي -2

ختيار چهار نفر و خنثي در ا هاي فّعال و غير فّعالگيري تصادفي انتخاب شده و به همراه تعاريف عملياتي مقولهنظر به روش نمونه
ها خواسته شداز ارزيابان آموزشي قرار داده شد و از آن هايمقوله تا  تاب مذكور را بررسيك در فصل سوّم پژوهش  نمايند. در مرحله  

افق بين آمده را مشخص و درصد تودست هاي به از مقوله آمده، جدول فراواني هريكهاي به دست آخر محقق با استفاده از داده
هاي تحليل محتوا بر طبق فرمول هولستي ارزيابان را تعيين كرد. طبق محاسبات انجام شده ضريب توافق بين ارزيابان براي فرم

 (فرمول پايايي هولستي)C.R=2M/N1+N2 %86 به دست آمد.                                  
اند. را پذيرفته درصد 60نظران مالك صاحب ندارد، وجود پايايي ضريب ارةقضاوت درب براي منطقي مالك محتوا در تحليل از آنجاكه
  )1383(دالور، 

  هاروش تجزيه و تحليل داده - 10
صاحب سال نظران تعليم و تربيت، كتاب خود بنام ((تكنيكويليام رومي يكي از  شي در آموزش علوم)) را در  هاي پژوه

د است، يك روش تحليل كمّي است كه به توصيف عيني و منظم محتواي آشكار ارائه كرد. روش او چنانكه خود او معتق ]4[1986
  پردازد. مراحل اصلي تحليل محتوا عبارتند:مطالب درسي و آزمايشگاهي مي

  ها.ها، ارزيابي عيني طبقهبندي مقولهبندي، طبقهگذاري و مقولهگيري، رمزتعيين هدف، نمونه
هاي درسي ابتدا محتوا را به سه قسمت متن كتاب درسي، تصاوير (اشكال، نمودار و جداول)، ويليام رومي براي تحليل محتواي كتاب

  كند. هايي را تعريف ميكند و سپس براي هر قسمت مقولهسواالت تقسيم مي
  :روش ارزشيابي متن درس به روش ويليام رومي

  گذاري نمايند.ا انتخاب كرده و عالمتهاي گوناگون يك كتاب ربطور تصادفي ده صفحه يا صفحات بيشتري از قسمت - 1
هاي زير قرار دهيد. اين جمالت جمله يا بيشتر را مطالعه نموده و هر كدام را در يكي از مقوله 25در هر يك از صفحات انتخابي،  - 2

 شود.هاي فصول نميها و يا مقدمهشامل عناوين، شرح زير تصاوير و حاشيه

aآموز ت از بيان ساده مفروضات و يا مشاهداتي كه بوسيله فرد ديگري غير از دانش) بيان حقيقت: بيان حقيقت عبارت اس
 انجام پذيرفته است.

مثال: در هوا دو عنصر نيتروژن و اكسيژن به مقدار زياد و دو ماده مركب دي اكسيد كربن و بخار آب به مقدار كم با هم 
  اند.مخلوط شده

bنظور از بيان نتايج يا اصول كلي عبارت است از نظرات ارائه شده توسط نويسندگان ها): م) بيان نتايج يا اصول كلي (تعميم
  كتاب درباره ارتباط بين مفروضات و موضوعات مختلف.
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  توانيد به دستگاه گوارش خود بكنيد اين است كه خود را شاد نگهداريد.مثال : شايد بهترين كمكي كه مي
cشود.وصيف و تشريح يك واژه يا اصطالح آورده مياي است كه براي ت) تعاريف: منظور جمله  

مثال: هيجان عبارت است از يك واكنش كلي و شديد ارگانيزم به يك موقعيت غير منتظره، همراه با يك حالت عاطفي 
  خوشايند و يا ناخوشايند.

dها بالفاصله بوسيله مولف داده شده است.) سواالتي كه در متن مطرح شده و جواب آن  
  آيد؟شوند، داراي كربن هستند، اين كربن از كجا ميمه مواد آلي كه در بدن موجودات زنده يافت ميمثال: ه

eها مفروضات داده شده را تجزيه و تحليل نمايد.آموز براي پاسخ به آنكند دانش) سواالتي كه ايجاب مي  
بيشتر  Aنيروي ژن  ABفراد داراي گروه خوني كند؟ و نيز به نظر شما در اي تشنگي را ايجاد ميمثال: چه عاملي انگيزه

  ؟ چرا؟Bاست يا نيروي ژن 
fآموز خواسته شده كه نتايجي را كه خود او به دست آورده بيان نمايد.) از دانش  
gآموز خواسته شده نتايج حاصل از آزمايشي را كه انجام داده تحليل و يا اينكه مسائل عنوان شده را حل كند.) از دانش  

  توان يك محلول ساخت.را انجام دهيد تا دريابيد كه چگونه با مواد حل نشدني در آب مي 4آزمايش مثال: 
hها بالفاصله توسط نويسنده كتاب در متن نيامده است.آموز ارائه شده و جواب آن) سواالتي كه براي جلب توجه دانش  

انتظار داشت كه به همه جاي بدن برسند، در اين صورت، شوند، قاعدتًا بايد مثال: چون هورمونها به همراه خون منتقل مي
  كنند؟چگونه هدف خود را شناسايي مي

iطور كلي جمالتي آموز خواسته شده است كه تصاوير يا مراحل انجام يك آزمايش را مورد مالحظه قرار دهد و به ) از دانش
  .گيردهاي فوق نگنجد در اين مقوله جاي ميكه در هيچكدام از مقوله

j.سوالت مربوط به معاني بيان (  
 hو  gو  fو  eهاي آيند و مقولههاي غيرفعال به حساب ميجزء مقوله dو  cو  bو  aهاي هاي ده گانه فوق، مقولهاز مقوله

ب هاي خنثي هستند كه نقش مهمي در ارزيابي كتااز مقوله jو  iگردند. دو مقوله آخر يعني هاي فعال قلمداد ميجزء مقوله
نظر كرد. به منظور محاسبه ضريب درگيري ها در امر ارزشيابي و تحليل، چشم پوشيد و صرفتوان از آنندارند و بنابراين مي

هاي غير هاي فّعال را بر مجموع مقولهتوان مجموع مقولهآموز با متن و يا به منظور سنجش سطح فعاليت فراگير ميدانش
  فّعال تقسيم نمود:
  هاي غيرفعالهاي فعال تقسيم برمجموع مقولهآموز با متن = مجموع مقولهانشضريب درگيري د

  روش ارزشيابي تصاوير و اشكال - 11
  طور تصادفي انتخاب نماييد.ده شكل را به 

  هاي زير جاي دهيد:هر كدام از اين تصاوير را تحليل نموده و در يكي از مقوله
aاستفاده شده است.  . تصويري كه از آن فقط براي تشريح موضوع خاصي  
bخواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده فعاليت يا آزمايشي را انجام دهد.آموز مي. تصويري كه از دانش 

cآوري وسايل يك آزمايش آمده است.. تصويري كه براي تشريح شيوه جمع  
dهاي فوق نگنجد.. تصويري كه در هيچكدام از مقوله  
هاي خنثي هستند. براي مقوله dو  cهاي شود و مقولهمقوله فعال قلمداد مي b، غيرفعال و aق، مقوله هاي چهارگانه فواز مقوله

  شود.محاسبه ضريب درگيري، در اينجا نيز مقوله فعال بخش بر مقوله غيرفعال مي
  هاي فعال تقسيم بر غيرفعالآموز با تصوير= مقولهضريب در گيري دانش

  ن فصل روش ارزشيابي سواالت پايا - 12
  طور تصادفي از ده فصل انتخاب نماييد. ده سؤال را به
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  هاي زير جاي دهيد.هر يك از سواالت انتخابي را در يكي از مقوله
 توان يافت.سوالي كه جواب آن را مستقيم در كتاب مي

  سوالي كه جواب آن را مربوط به نقل تعاريف است.
 گيري در مورد مسائل جديد استفاده كند.هاي خود در درس جديد براي نتيجهآموخته آموز بايد ازسوالي كه براي پاسخ آن به دانش

 آموز خواسته شده مساله به خصوصي را حل نمايد.سوالي كه در آن از دانش

هاي لههاي فّعال بخش بر مقودر زمره مقوله dو  cهاي هاي غير فّعال و مقولهدر زمره مقوله bو  aهاي بندي فوق مقولهدر طبقه
  غير فّعال گردد:

 هاي فّعال تقسيم بر غيرفعالآموز با سؤاالت = مجموع مقولهضريب درگيري دانش                      

  تفسير نتايج در روش تحليل محتواي ويليام رومي - 13
نوبت تفسير ها) مشخص گرديد، آموز با محتوا (متن، تصاوير، پرسشدرگيري (شاخص درگيري) دانشبعد از اينكه ضريب 

آموز با محتوا عددي است كه نشان دهنده ميزان فّعال بودن محتوا است. دامنه اين عدد درگيري دانشرسد. ضريب نتايج فرا مي
آمده ممكن است از صفر تا بي نهايت باشد، اّما به نظر ويليام رومي زماني يك كتاب درسي، فّعال است كه ضريب درگيري  دستبه

بيانگر اين است كه كتاب فقط به ارائه اطالعات علمي  4/0باشد. ضريب درگيري كمتر از  4/0تا  5/1ن بين (شاخص درگيري) آ
هاي غير پژوهشي خواهد تا در پي حفظ كردن مطالب علمي ارائه شده باشند. چنين كتابي در زمره كتابپردازد و از فراگيران ميمي

نقش فعالي را در امر يادگيري به عهده ندارد و به او و به ذهن او به عنوان يك آموز هيچگونه آيد كه در آن دانشبه حساب مي
شود كه هميشه در پي حفظ و نگهداري و بايگاني مطالب است. از طرف ديگر ضريب درگيري بزرگتر از سيستم بانكي نگريسته مي

نوعي تجزيه و تحليل انجام دهد و خواهد تا به موز ميآنمايانگر كتابي است كه در مورد هر جمله، تصوير، يا سؤال آن، از دانش 5/1
آموزان دهد و فقط از دانشهايي مفروضات و اطالعات علمي كافي را در اختيار فراگيران قرار نميبه فعاليت بپردازد. چنين كتاب

صورت غير فعال ارائه شده است. زيرا فعاليت ها نيز به اي، فعاليتي را انجام دهند. از نظر ويليام رومي اين كتابخواهند تا به گونهمي
شود. بنابراين به عقيده ويليام رومي كتابي مناسب است و طلبد در حالي كه به اطالعات كافي و شرايط فراگير توجه نميزيادي مي

باشد. به عبارت  5/1 و كوچكتر از 4/0آموز با محتواي آن كتاب بزرگتر از صورت فّعال ارائه شده است كه شاخص درگيري دانشبه 
مطالب و موضوعات علمي را ارائه دهد، در غير اين  %70و حداكثر  %30شود بايد حداقل صورت فّعال ارائه ميديگر هر كتاب كه به 

 صورت محتواي كتاب غير فّعال خواهد بود.

  هايافته - 14

  كتاب شيمي دهم "آب؛ آهنگ زندگي"مبحث نتايج حاصل از تحليل متن  -1-14
كتاب  "آب؛ آهنگ زندگي"در قسمت قبل بيان شد در تحليل محتواي كتاب بر اساس تكنيك رومي مبحث همانطور كه 

طور كامل توضيح داده  گيرد. روش كار در قسمت قبل بهها مورد بررسي قرار ميهاي هر فصل و حاشيهبه غير از مقدمه 1شيمي 
طلب و در ادامه هم هستند به عنوان يك آيتم در نظر گرفته شدند. شد. الزم به ذكر است در اين تحليل جمالتي كه در مورد يك م

  ) آمده است.1نتايج حاصل از تحليل متن بر اساس تكنيك ويليام رومي در جدول (
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  يدر تكنيك ويليام روم 1395(پايه دهم)چاپ 1شيمي  "آب؛ آهنگ زندگي"هاي متن مبحث : فراواني مقوله1جدول 

  درصد  فراواني  شرح مقوله مقوله
  فراواني

  كاركرد
  مقوله

  كلجمع
  هافراواني

a  
اگير بيان ساده از واقعيات و حقايق علمي كه بصورت جمالت خبري به آگاهي فر

  161  غيرفعّال  ٪34  93  رسد.مي

b  
در ارتباط ها): جمالتي كه بيانگر نتايج اصول كليبيان نتايج يا اصول كلي(تعميم

 غيرفعّال  ٪8/13  41  فروضات و موضوعات مختلف است.ميان م

c  
ايتعاريف: منظور، جمله يا جمالتي است كه براي توصيف و تشريح يك پديده

  غيرفعّال  ٪7  21  شود.مفهومي خاص آورده مي

d  غيرفعّال  ٪2  6  ها بالفاصله توسط مولف داده شده است.سواالتي كه در متن مطرح شده و جواب آن  

e  
ها بايد مفروضات آموز براي پاسخ به آناند و دانشالتي كه در متن مطرح شدهسوا

  124  فعّال  ٪7/27  82  داده شده را تجزيه و تحليل نمايد.

f  فعّال  ٪3/1  4 آموزان خواسته شده نتايج به دست آمده را تجزيه و تحليل نماينداز دانش  

g  
ا تحليل و يا رم و نتايج حاصل از آنآموزان خواسته شده كه آزمايشي را انجااز دانش

  فعّال  ٪5  15  اينكه مسائل عنوان شده را حل كند.

h  
ها به آموزان مطرح شده و جواب آنسواالتي كه در متن براي جلب توجه دانش

  فعّال  ٪7/7  23  وسيله مولف داده نشده است.

i  11 خنثي  ٪7/3  11  رد.گيي ميهاي فوق نگنجد در اين مقوله جاجمالتي كه در هيچكدام از مقوله  
j  0  خنثي  0  0 پرسش مربوط به معاني و بيان  

  متن با آموزرگيري دانشد فعّال= ضريب هايمقوله مجموع ÷هاي غير فعّالمقوله مجموع=124÷161= 77/0   

  
  كتاب شيمي دهم در تكنيك ويليام رومي  "آهنگ زندگيآب؛ "هاي مربوط به متن مبحث : فراواني مقوله 1نمودار 

مبحث ، مبحث 1) نشان داده شده ضريب درگيري مربوط به متن فصل سوّم كتاب شيمي 1) و نمودار (1همانطور كه در جدول (
ين از نظر است قرار دارد. بنابرا 5/1تا  4/0است كه اين ضريب بين حد مطلوب رومي كه بين  77/0برابر  "آب؛ آهنگ زندگي"

كه حد متوسط رومي است  75/0صورت فّعال ارائه شده است. الزم به ذكر است كه اين عدد به عدد تكنيك رومي ارائه اين فصل به 
صورت فّعال (از نظر به  1كتاب شيمي مبحث آب؛ آهنگ زندگي متن ") تحقيق مبني بر 1ي (باشد. بنابراين فرضيهنزديك مي

  گردد.تائيد مي "ه استويليام رومي) ارائه شد
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  1كتاب شيمي  "آب؛ آهنگ زندگي" نتايج حاصل از تحليل تصاوير مبحث -2-14
كتاب شيمي  "آب؛ آهنگ زندگي"مبحث بندي اشكال و تصاوير بر طبق توضيحات ارائه شده در قسمت قبل، نتايج حاصل از طبقه

  ) آمده است.2هاي تعريف شده در جدول (در هر يك از مقوله 1
  

  در تكنيك ويليام رومي 1395(پايه دهم)چاپ 1شيمي   "آب؛ آهنگ زندگي"هاي تصاوير مبحث فراواني مقوله :2جدول 

  درصد  فراواني  شرح مقوله مقوله
  فراواني

  كاركرد
  مقوله

  كلجمع
  هافراواني

a  99  غيرفعّال ٪92  99  است. شده استفاده موضوع خاصي تشريح براي فقط آن از كه تصويري  

b  
 يا فعاليت شده ادهد موضوعات از با استفاده تا خواهدمي آموزدانش از كه تصويري

  7  فعّال  ٪5/6  7  دهد. انجام آزمايشي را

c  1  خنثي  ٪93/0  1 آوري وسايل يك آزمايش آمده است.جمع شيوه تشريح براي كه تصويري  
d  خنثي  0  0 فوق نگنجد. هايمقوله از هيچكدام در كه تصويري  

  تصاوير با آموز درگيري دانش فعٌّال= ضريب هايمقوله مجموع÷ ي غير فعّال هامقوله مجموع
  تصاوير با آموز درگيري دانش = ضريب7÷  99=  07/0

  

 شيمي دهم در تكنيك "آب؛ آهنگ زندگي"مبحث هاي مربوط به تصاوير(اشكال، نمودار و جداول) : فراواني مقوله2نمودار 
  ويليام رومي

(پايه  1شيمي  "آب؛ آهنگ زندگي"مبحث دهد ضريب درگيري مربوط به تصاوير ) نشان مي2) و نمودار (2همانطور كه جدول(
(پايه دهم) از لحاظ ارائه  1كتاب شيمي مبحث از باشد بنابراين، اين مي 5/1تا  4/0است و حد مطلوب رومي بين  07/0دهم) 

مبحث آب؛ آهنگ زندگي تصاوير ") تحقيق مبني بر 2ي (باشد. بر همين اساس فرضيهداول) غير فّعال ميتصاوير (اشكال، نمودار، ج
  گردد.تاييد نمي "صورت فّعال (از نظر ويليام رومي) ارائه شده استبه 1كتاب شيمي 
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كتاب شيمي   "آب؛ آهنگ زندگي"هاي پايان درس مبحث نتايج حاصل از تحليل پرسش -3-14
1  

كتاب شيمي  "آب؛ آهنگ زندگي"مبحث هاي پايان بندي پرسشات ارائه شده در قسمت قبل، نتايج حاصل از طبقهبر طبق توضيح
  ) آمده است.3هاي تعريف شده در جدول ((پايه دهم) در هر يك از مقوله 1
  

در تكنيك ويليام  1395(پايه دهم) چاپ  1شيمي  "آب؛ آهنگ زندگي"هاي پايان مبحث هاي پرسش: فراواني مقوله 3جدول 
  رومي

  درصد  فراواني  شرح مقوله  مقوله
  فراواني

  كاركرد
  مقوله

  جمع كل
  هافراواني

a  غيرفعّال 0  0  يافت توانمي كتاب در مستقيم را آن جواب كه سوالي  
0  

b  غيرفعّال  0  0  پردازدسوالي كه به نقل تعاريف مي  

c  
 براي جديد درس در هاي خودهاز آموخت بايد آموزدانش به آن پاسخ كه براي سوالي

  فعّال  ٪58  10  كند استفاده جديد مسايل مورد گيري درنتيجه
17  

d  فعّال  ٪41  7  نمايد حل را به خصوصي شده مساله خواسته آموزدانش از آن در كه سوالي  

  فصلبا سواالت آخر آموزدرگيري دانش فعّال = ضريب هايمقوله مجموع÷هاي غير فعّالمقوله مجموع  
  =0  ÷17 با سواالت آخر فصل آموزدرگيري دانش = ضريب  

  

  
  در تكنيك ويليام رومي 1395(پايه دهم)چاپ 1شيمي   "آب؛ آهنگ زندگي"هاي سواالت پايان مبحث : فراواني مقوله3نمودار 

(پايه دهم) 1هاي آخر فصل سوّم شيمي ري مربوط به پرسشدهد، ضريب درگي) نشان مي3) و نمودار(3همانطور كه جدول (
نمايانگر كتابي است كه در مورد هر جمله،  5/1ضريب درگيري بزرگتر از  باشد.مي 5/1تا  4/0است و حد مطلوب رومي بين  ∞

زد. از نظر ويليام رومي اين نوعي تجزيه و تحليل انجام دهد و به فعاليت بپرداخواهد تا به آموز ميتصوير، يا سؤال آن، از دانش
طلبد در حالي كه به اطالعات كافي و شرايط فراگير توجه غير فّعال ارائه شده است. زيرا فعاليت زيادي ميصورت ها نيز به كتاب
باشد. غير فّعال ميمبحث هاي پايان (پايه دهم) از لحاظ ارائه پرسش1كتاب شيمي   "آب؛ آهنگ زندگي"مبحث بنابراين  شود.نمي
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صورت فّعال (پايه دهم)  به  1كتاب شيمي مبحث آب؛ آهنگ زندگي هاي پايان پرسش") تحقيق مبني بر 3ي (بر اين اساس فرضيه
  گردد.تاييد نمي "(از نظر ويليام رومي) ارائه شده است

 پيشنهادها - 15

  پيشنهاد به دست اندركاران آموزش -1-15
ويليام رومي كه به توجه مؤلفين به ارائه فّعال متن درس و فعال بودن با توجه به نتايج حاصل از تحليل كتاب به روش  - 1

هاي متن كتاب باشد كه بيشتر فعاليتآموز در حين آموزش تأكيد دارد، در نظر گرفتن اين نكته حائز اهميت ميدانش
هاي آموزان سال اّول نيز مهارتاعم از با هم بيانديشيم، آزمايش كنيد و غيره نياز به وقت زيادي دارد عالوه بر اينكه دانش

الزم براي همسو شدن با روند جديد آموزش را ندارند، بايد سعي شود براي تحقق اهداف كتاب زمان الزم در نظر گرفته 
هاي كتاب را به شيوه فّعال از شود. در حالي كه بنا بر نظر دبيران زمان تخصيص داده شده فرصت پرداختن به فعاليت

رود. بنابراين شايسته است آموزان سلب كرده و عمًال تالش مؤلفين براي ارائه فعال درس از بين ميمعّلمان و دانش
اختصاص يافته به درس شيمي دهم را افزايش دهند و يا حجم مطالب را متناسب با  اندركاران امر آموزش يا زماندست

  زمان اختصاص يافته ارائه نمايند.
هاي وش رومي حاكي از ارائه فّعال كتاب در قسمت متن بود ولي در تصاوير و پرسشاگر چه نتايج تحليل كتاب به ر - 2

ها اشاره دارد. بنابراين شايسته است سطح كيفي و كّمي مطالب ارائه شده پايان فصل نتايج به غير فّعال بودن اين قسمت
هاي موجود در كتاب مطالب و فعاليت هاي مطرح شده در پايان فصل سوّم ارتقاء يابد، چرا كهدر متن، تصاوير و پرسش

ها و مشاركت مستقيمًا بر روش تدريس معلمان نيز تأثير خواهد داشت و ديگر اينكه براي پاسخ به تعدادي از پرسش
باشد و بايستي دانش پيش نياز الزم براي آنان در نظر ها نياز به دانش و اطالعات بيشتر ميآموزان در بحثفّعال دانش
 .گرفته شود

بايد سعي شود براي هر درس از انواع اشكال و تصاوير عاري از خطا و اشتباه و با كيفيت بهتر استفاده گردد و نكات مهم  - 3
 آموزان را در پي داشته باشد.اي بهتر نمايش داده شود تا دّقت نظر دانشها به گونهدر آن

اختيار تمامي معلمان تا بتوانند كيفيت آموزشي شايسته است كتاب راهنماي معلّم همراه با كتاب جديدالتاليف در  - 4
 بهتري داشته باشند.

آموزان و معّلمان هاي معتبر معرفي گردد تا دانششود در پايان هر درس كتابهاي مرتبط و مفيد و سايتپيشنهاد مي - 5
 بتوانند سطح دانش خويش را ارتقاء دهند.

 

  نتيجه - 16
مبحث باشد. در مي "آب، آهنگ زندگي"داراي عنوان  1395ف چاپ (پايه دهم ) جديدالتالي 1فصل سوّم كتاب شيمي 

هاي بيان مطالبي مانند انواع منابع آب در طبيعت، انحالل پذيري، مواد محلول؛ نامحلول؛ كم محلول، روش "آب؛ آهنگ زندگي"
ها، تفكيك ژني، آب و ديگر حاللها در ميدان الكتريكي، نيروهاي بين مولكولي، پيوندهاي هيدروغلظت، رفتار آب و ديگر مولكول

ي اسمزو اسمز معكوس ها، رد پاي آب در زندگي، پديدهپذيري گازها در آب، رسانايي الكتريكي محلوليوني در فرآيند انحالل، انحالل
، تعداد واحد 285هاي متن هاي تصفيه آب آشاميدني ارائه شده است. در مجموع مطالب ارائه شده، تعداد فراواني مقولهو روش
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باشد كه به طور جداگانه مورد واحد مي 17هاي پايان فصل هاي پرسشواحد و تعداد فراواني مقوله 106هاي تصاوير فراواني مقوله
  بررسي و تحليل قرار گرفت.

 
"آب؛ آهنگ زندگي"مبحث : مقايسه ضريب درگيري متن، تصاوير و پرسش هاي پايان  4جدول   

  هاي پايان فصلپرسش اويرتص متن هاي فصل سوممقوله
  ٪4 ٪26 ٪70 هادرصد از كل مقوله
  ∞ 07/0 7/0 ضريب درگيري

  غير فعال غير فعال فعال گيرينتيجه

 "آب؛ آهنگ زندگي"مبحث توان به اين نتيجه دست يافت كه متن كتاب در ) آمده است، مي4هاي پژوهش كه در جدول (بنابر يافته
البته بايد به اين نكته ي فعال ارائه شده است. باشد به نحوهمتغير مي 4/0تا  5/1گيري مطلوب كه بين ي ضريب دربا توجه به دامنه

هايي از قبيل با هم بيانديشيم و خود را بيازماييد و هاي زيادي از متن اين مبحث از كتاب را فعاليتعنايت داشته باشيم كه قسمت
كاهد. همچنين ها از فعال بودن متن ميقت براي درست پرداختن به اين قسمتآزمايش كنيد به خود اختصاص داده و كمبود و

هاي گوناگون موجود در متن به اطالعاتي بيش از آنچه در متن براي پرداختن و تجزيه و تحليل تعدادي از سواالت موجود در فعاليت
ده نشده است. ديگر اين كه مطالب بسيار مهم درسي در ارائه شده، نياز است. در حاليكه در متن كتاب اطالعات مورد نياز اوليه دا

ها مستلزم هاي گوناگون (از قبيل با هم بيانديشيم و خود را بيازماييد) ارائه شده كه پرداختن به همه آنقالب سواالت در فعاليت
ي عظيمي از مطلب در هجمه صرف وقت بسيار زيادي است، در نتيجه معلمان كه وقت اندكي (تنها سه ساعت در هفته) براي ارائه

پردازند تا دچار كمبود وقت نشوند و عمالً اين معلمان هستند كه به فعاليت آموزان به فعاليت مياختيار دارند بيشتر از دانش
الوه ع ي غير فّعال ارائه شده است،ي مطلوب ضريب درگيري به شيوههمچنين تصاوير با توجه به دامنهآموزان. پردازند نه دانشمي

بر اين مطلب تعدادي از تصاوير از وضوح كافي برخوردار نيستند كه اين مطلب به فراهم آوردن امكانات و تجهيزات مناسب براي 
  شود.چاپ كتب درسي مربوط مي

اردي گيرد و چنين موبعضي از تصاوير همراه با توضيح روشن و صريح نيست كه در اين موارد ارائه توضيحات توسط معّلم صورت مي
ي غير اي)، از حد مطلوب باالتر بوده به شيوههاي پايان مبحث (تمرينات دورهضريب درگيري پرسش كاهد.از فّعال بودن تصاوير مي

ها بايد اطالعات و دانش مورد نياز در اختيار آنان قرار آموزان در پاسخ به پرسشفّعال ارائه شده است. براي مشاركت فّعال دانش
بر اين  هاي الزم را فراهم آوريم.تجزيه و تحليل و فعاليت داشته باشيم بدون آنكه زيرساخت  از يادگيرنده انتظارصرفاً  گيرد و نبايد

 در نظر نيز دّقت متن و تصاوير ارائه و در رسدمي نظر به ضروري كتاب هايپرسش ارائه چگونگي در و تجديدنظر بازنگري اساس

  .ترغيب نمايد فعاليت به بيشتر را نآموزادانش تا پذيرد تأليف صورت

 مراجع

 .1390شناسان،  ، تهران، جامعهدرسي كتب رويكرد با محتوا تحليل ز، آتشاني، م. امير رسولي، ]1[

 .1368فرهنگي،  تحقيقات و مطالعات ، تهران، مركزتربيت شناختي روان مبانيا، .ع نژاد، شعاري ]2[

 .1386، تهران، آييژ، درسيهايكتابتأليفراهنمايم،  ك. آقازاده، واجارگاه، فتحي ]3[

 

   
[4] Romey, William, Inquiry Techniques for Teaching Science prentice, Hall, Lindin, 1968. 
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آموزش علوم و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان  بررسي رابطه توكل بر خدا، 
  شهرري 2پسر دوره اول متوسطه ناحيه 

 ، 2ي، شريف كامياب***********1رضا چاوشي

 
  gmail.com54rchavoshi@مدرس،  1

  gmail.com20shkamyabi@استاديار دانشگاه فرهنگيان،  2
  

  چكيده    
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين توكل بر خدا، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي انجام شده است. بدين 

و  نفر به صورت تصادفي 100،  1396-1397در سال تحصيلي  اول متوسطهمقطع  پسرمنظور از ميان دانش آموزان 
. با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده و پرسش نامه هاي استاندارد توكل كوپر اسميت را تكميل نموده اند
 -معدل دانش آموزان نيز شاخص پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شده است. طرح اين پژوهش از نوع توصيفي

ي آماري، چون همبستگي پيرسون و تحليل واريانس تحليل شده اند. همبستگي بوده است. داده ها با شاخص ها
باط ) و توكل بر خدا ارتايجاد شايستگي، عملي، نظري( آموزش علوم نتايج نشان مي دهد كه بين تمام مؤلفه هاي 

 دهبه دست آم آموزش علوم). همچنين رابطه مثبت معناداري بين پيشرفت تحصيلي و P>0/01معناداري وجود دارد (
)0/01<P دا و خ). عالوه بر اين، نتايج آزمون تحليل واريانس تفاوت معناداري را بين ميانگين نمره هاي توكل بر

  در دانش آموزان پايه هاي مختلف نشان نمي دهد.  آموزش علوم

  كلمات كليدي   
   دوره اول ، پيشرفت تحصيلي، دانش آموزانآموزش علوم توكل بر خدا،   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
*  رضا چاوشی *
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  مقدمه - 1
تأثير بسزايي در نفس انسان دارد، چرا كه اعتماد نفس و قدرت او را  ايمان به خدا اصوالً به روزترين علوم دنيا نشان مي دهد كه  

هاي زندگي افزايش داده و احساس امنيت و آرامش را در نفس او مستقر ساخته و در درونش آسودگي خاطر بر صبر و تحمل سختي
اي وجود دارد كه نوعي قدرت معنوي به انسان معتقد است در ايمان به خدا نيروي خارق العاده 5م جيمزويليا 4آورد.به وجود مي

  6كند.هاي زندگي به او كمك ميبخشد و در تحمل سختيمي

مندي از زاي زندگي و بهرهداشتن معنا و هدف در زندگي، احساس تعلق به منبعي واال، اميد به كمك خدا در شرايط مشكل
توانند در رويارويي با حوادث فشارزاي گيري از آنها ميهاي اجتماعي و معنوي، از جمله منابعي هستند كه افراد مذهبي با بهرهيتحما

  7زندگي، آسيب كمتري را متحمل شوند.

دهد و از مي قرار طالق مي فرمايد:هر كس پرهيزكاري كند، خداوند راه خروجي براي رهايي وي از مشكالت قرآن كريم، در سوره
رساند، و هر كس بر خدا اعتماد كند و كار خود به وي واگذارد، خدا براي اوكفايت است. همانا طريقي كه گمان ندارد روزيش را مي

  )3و  2رساند و آنچه را كه بخواهد تخلف ندارد. (طالق: خدا فرمان خويش را به نتيجه مي

ي است، موجب افزايش مقاومت انسان در برابر مشكالت و حوادث سخت زندگي توكل بر خدا كه منبع فناناپذير قدرت و تواناي
. آنكه بر خداوند توكل نمايد: اولين نتيجه آن، خودكفايي و عدم نياز به غير 1توكل بر خدا، آثار فراواني دارد، از جمله:  8شود.مي

.آنكه بر خداوند توكل 3و او نيز جواب مثبت خواهد داد،  نمايد. آنكه بر خداوند توكل نمايد: تنها از او درخواست چيزي مي2است، 
. آنكه بر خداوند توكل 4دهد و او آن را بهتر و بيشتر پس دهد، الحسنه مينمايد: براي برآوردن تقاضاي افراد نيازمند، به خدا قرض

  9بيند.نمايد: شكرگذار اوست و خدا را ياور خويش مي

اي و تجربه موفقيت احساس خودباوري و ارزشمندي و توانمندي در هر موردي باعث هر زمينههاي انسان در به طور كلي، پيشرفت
با توجه به اينكه آموزش علوم نياز به استفاده از كليه حواس براي مشاهده ودرك دارد مي شود.در او مي اعتماد به نفس افزايش 

  خواهد شد.و پيشرفت تحصيلي  آموزش علوم ين همبستگي ب توان دريافت كه افزايش اعتماد به نفس باعث افزايش 

  هدف پژوهش - 2
 شهرريمقطع متوسطة  پسرآموزان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزش علوم هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه توكل بر خدا، 

ورد آزمون قرار هاي زير مبوده است. بنابراين، با توجه به هدف پژوهش و پيشينه پژوهشي، فرضيه 1396ـ1397در سال تحصيلي 
  آموزان مقطع متوسطه وجود دارد.دانشآموزش علوم رابطه معناداري بين توكل بر خدا و  -1اند: گرفته

رابطه معناداري  -3مقطع متوسطه وجود دارد. پسرآموزان رابطه معناداري بين پيشرفت تحصيلي و توكل بر خدا توسط دانش -2
آموزان توكل بر خدا در دانشتاثير ميزان  -4آموزان دختر مقطع متوسطه وجود دارد. دانش آموزش علوم بين پيشرفت تحصيلي و 

  متفاوت است.بر آموزش علوم و پيشرفت تحصيلي هاي تحصيلي مختلف، مقطع متوسطه در رشتهپسر 
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  روش - 3
احتمالي و اندازه  تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي ـ همبستگي است. در چنين تحقيقاتي، پژوهشگر در پي بررسي رابطه

رو، هدف، كشف رابطه علّي نيست، بلكه تبيين رابطه براي ارتباط و همبستگي بين متغيرهاي ذكر شده در تحقيق است، از اين
در ارتباط باشند، اما تحقيق حاضر با هدف  آموزش علوم توانند با باشد. به طور كلي، رويدادها و عوامل گوناگوني ميمعناداري آن مي

  مقطع متوسطه انجام گرفته است. پسرآموزان ، توكل بر خدا و پيشرفت تحصيلي دانشآموزش علوم ي رابطه احتمالي بين بررس

  جامعه و نمونه آماري - 4
اند. تشكيل داده 1396ـ1397در سال تحصيلي ري مقطع متوسطه شهرستان  پسرآموزان جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش

اي از ناحيه دو گيري تصادفي خوشهمقطع متوسطه بوده كه به روش نمونهپسر آموزان نفر از دانش 100ل نمونه آماري پژوهش شام
  اند.انتخاب شده

  نامه استاندارد توكلالف) پرسش
ها گذاري شده و آزمودني پس از خواندن سؤالنمره 4ـ1اي است كه از سؤال چهار گزينه 24نامه استاندارد توكل شامل پرسش

توان براي نامه عالمت بزند. شاخص ميزان توكل را مياي را كه بيشتر با حاالت و رفتارهاي او منطبق است، در پاسختي گزينهبايس
سال بدون در نظر گرفتن جنسيت و به صورت فردي و گروهي اجرا كرد. زمان اجراي آزمون بين 15ـ13هاي سني بين تمامي گروه

  دقيقه است. 30ـ20

  موزش علوم آنامه ب) پرسش
پايايي  49تقسيم شده است. آموزش علوم نظري، مهارتي، كسب شايستگيخرده مقياس سه ماده به  8ماده دارد كه  24اين مقياس، 

   .آزمون صورت گرفته است با اجراي در  و روايي

  ج) پيشرفت تحصيلي
  موزان استفاده شده است.آهاي معدل دانشگيري پيشرفت تحصيلي از نمرهدر پژوهش حاضر به منظور اندازه

  هاي پژوهشهاي مربوط به فرضيهيافته - 5
  و پيشرفت تحصيلي از آزمون همبستگي استفاده شده است. آموزش علوم به منظور بررسي رابطه بين توكل بر خدا، 
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  تحصيليو پيشرفت  آموزش علوم ضريب همبستگي پيرسون به منظور بررسي رابطه بين نمرات توكل بر خدا، سطوح  :1جدول 

پيشرفت 

  تحصيلي

آموزش علوم

  شايستگي

آموزش علوم

  مهاري

آموزش علوم

  نظري
    توكل بر خدا

  توكل بر خدا  -     

آموزش علوم نظري  27/0**  -      

    -  
**29/0 

  
آموزش علوم مهاري  17/0**

  -  
**28/0 

  

**28/0 

  
**23/0  

آموزش علوم 

  شايستگي

**15/0  

  

**21/0 

  

05/0 

  

**22/0 

  

035/0  

  
 يشرفت تحصيليپ

 
 

آموزان وجود دانشآموزش علوم شود، رابطه مثبت معناداري بين توكل بر خدا و تمام سطوح مشاهده مي 1طور كه در جدول همان
 نحوي درك و آموزش علوم درشود. به عبارت ديگر، با افزايش توكل بر خدا، ). بنابراين، فرضيه اول پژوهش تأييد ميp>01/0دارد (
). r=41/0شود (مشاهده مي آموزش علوم نظري ان نيز افزايش يافته است. بيشترين ميزان همبستگي بين توكل بر خدا و آموزدانش

). بنابراين، فرضيه p ،035/0=r=537/0آموزان مشاهده نشده است (اما رابطه معناداري بين توكل بر خدا و پيشرفت تحصيلي دانش
  شود.دوم پژوهش، تأييد نمي

آموزان وجود داشته است و پيشرفت تحصيلي دانش آموزش علوم لي است كه رابطه مثبت و معناداري بين سه سطح از اين در حا
)01/0<pآموزان، پيشرفت تحصيلي آنها نيز افزايش دانش شايستگي و  مهارتي ، آموزش نظري هاي )؛ به اين معنا كه با افزايش نمره

  		شود.، تأييد مييافته است. در نتيجه، فرضيه سوم پژوهش

  گيري نتيجه - 6
درك مفاهيم و آموزش دهد كه رابطه مثبت و معناداري بين توكل بر خدا و هاي اين پژوهش نشان مينتايج حاصل از تحليل داده

هاي توكل افراد باالتر وجود دارد؛ اين بدان معناست كه، هرچه نمرهري مقطع متوسطه شهرستان  پسرآموزان دانش علوم در 
  آنها نيز بيشتر است. درك علوم هاي د، نمرهباش
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  چكيده
 تواننديخود م يشخص يادگيري يها يوهآموزان متناسب با ش در دسترس هستند كه دانش يمنابع يكتب درس

ها مورد توجه قرار آن يفاست كه در تال ينكات يناز مهمتر يكتب درس يمحتوا ياز آن بهره ببرند و سامانده
ا و نوع فعال بودن محتو يزانبه م توجهكتب  يمحتوا يمو تنظ ينتدو يه،در ته ياساس يارهاياز مع يكي. گيرديم

فعال بودن  يزاناز م يكم ياريمع يروم يليامو يمحتوا يلاست. روش تحل يمدرك مفاه يدانش آموز برا يتلفعا
رشته  يدانشگاه يشدوره پ يزيكفصل نخست كتاب ف يمطالعه محتوا ين. در ادهديارائه م يكتب درس يمحتوا

 يراب 04/0 يبكه ضر دهندين م. محاسبات انجام شده نشا. شوديم يلتحل يروم يليامبه روش و يزيكف ياضير
ها كه با شكل يريدرگ يبضر ينتر از حداقل مقدار مطلوب است. همچن ييندانش آموز با متن ده مرتبه پا يريدرگ

ها كه شكل شوديم يجهنت يناست. بنابرا يروم يلياممطلوب در روش و يزانبدست آمده كمتر از حداقل م 11/0برابر 
 هايشرسپدانش آموز با  يريدرگ يب. در مقابل ضررسديآموزش هنوز مناسب به نظر نم يبرا يزكتاب ن ينا يرو تصاو

 يگواه ژوهشپ ينا يجنتا. بنابراين فاصله دارد يارمقدار مطلوب بس يبدست آمده كه با حد باال نهايتيداخل متن ب
  است.كتاب  يندر ا يدنظربر لزوم تجد

  كلمات كليدي
  .يدانشگاه يشپ يزيكمحتوا، ف يلتحل ي،ومر يليامحركت در دو بعد، روش و

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
†  حسين خانی †
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  مقدمه - 1
سط دانش آموز مهمتر يمعلوم و مفاه يادگيري شده از آن تو ستخراج  ست. تالش برا ينا  يجنبه آموزش علوم در مدارس ا

دانش آموز  يعلم يآگاه يشافزا يدر راستا يآموزش ياست و توسعه روش ها يانو بهتر دانش آموز همواره در جر يشترب يادگيري
ستور كار برنامه ها ش يدر د ست. توجه  يآموز ش بها س يمحتوا يلبه تحل يازن ياهداف آموز ش يمواد در شكار  يدر نظام آموز را آ

  كتاب. يرهايتصو -3و  يمتن كتاب درس -2 ي،ساختار كل -1: شوديدر سه سطح انجام م يدرس يهاكتاب يل. تحلسازديم
ستين شامل اطالعات عموميساختار كل يعنيمورد ( نخ صل ها،  ي)  صل ها، حجم ف صفحات، تعداد ف از كتاب مانند تعداد 

  در هر فصل و در كل كتاب است. يردرصد متن و تصو
. حوزه شــونديم يگوناگون از متن اســت كه در دو حوزه طبقه بند يمتن) شــامل ســهم ها يعنيكتاب ( يلدوم تحل ســطح

. حوزه نخست شامل عناصر مختلف متن مانند گيرديرا در بر م يموزه دوم بخش مفاهنخست مربوط به انواع مختلف متن است و ح
 ييتوسط معلمان، راهنما يعلم يها يدهبهتر پد ياجرا يبرا يشنهادهاها، پ يدهمشاهده پد يزشانگ ي،سخنران يزشانگ يحات،توض
ستورالعمل ها برا يشآزما يبرا ستراتژيدانيم ي(پروژه و كارها يعمل يكارها يگرد يها توسط تك تك دانش آموزان، د  يها ي)، ا

صه كردن مفاه ساله و خال صل ها و تكال يمهم در انتها يمحل م ساله، فعال يفف سط  در) يت(م صل برا يدر انتها يااوا دانش  يف
 يوب هادر قالب چارچ يستيتر است با يمتن كه حساس تر و تخصص يلفصل است. حوزه دوم تحل يمآموزان به منظور مرور مفاه

گر  يلبهتر سه) تحل ياسودمند و معتبر دو (و  يلداشتن تحل يشده است، دنبال شود. برا ينكه توسط نظر كارشناسان تدو يق،دق
ستيبا ساس چارچوب ها ي س يفتعر يمتن را بر ا شترينبه ب ينكهكنند تا ا يشده برر ست  ينو هماهنگ تر ي . يابنداتفاق نظر د

  .شوديمصوب، انجام م يها، بر اساس اهداف آموزشآن ينو روابط ب يديكل يممفاه ييمتن با شناسا يمحتوا يلتحل
  .كننديم يبانيمتن را پشت يداريكه بطور د گردديبرم يكتاب درس يرهايبه تصو يكتب درس يلسوم تحل سطح

سطح پ ينا يعلم يكتاب درس يك يبرا يارمع مهمترين  ياتو تجرب يهسطح آگا يندانش آموزان و همچن يشرفتاست كه 
ص يعلم يمها از مفاهآن شينپ يليرا در مقاطع تح سب با كميرددر نظر بگ ي ستفاده از زبان منا ض ي،كلمات خارج ينه. ا  يحاتتو

وضوح متن  ينكهشكسته شود تا ا يهو نكات حاش يرموضوعاتبه موضوعات، ز يستيواضح و روشن و جمالت كوتاه مهم است. متن با
سوال يشناخت يها يتدرك مطلب و فعال يارتقا يگوناگون برا يها. راهيابد يشافزا مناسب، خالصه  يها يتها و فعالباالتر مانند 

چارچوب  يكبا  يستيباالتر هر فصل با ينسن زاندانش آمو يدر نظر گرفته شوند و برا يستيها، جداول، نمودارها و طرحواره ها با
ست مفاه يشناخت ضمهم  يمو فهر صل و/ يهادر انت يحاتبا تو ستيكتاب با يدر انتها ياهر ف شوند. نو ي سندگانآورده  ستيبا ي  ي
  داشته باشند.  يداري،متن، مانند نمودارها، عكس ها و موارد د يرها و تصاوبه شكل ياديتوجه ز

ـــ رويكردهاي ـــترفعال ب يادگيريو  يآموزش ـــاركت  يش مانند  موارد يگردارند. د يدتاك يادگيري يندفرآدانش آموز در بر مش
ش يمحتوا ست، ابزار و تجه ي،آموز ش يزاتممار سا يتها و مراكز ترب يتفعال ي،كمك آموز ش يندفرا يهمعلم در  فعال دانش  يآموز

ـــ لفعا ي. روش هاگيرنديآموز محور قرار م ـــمت كنجكاو يرانفراگ يادگيريو  يآموزش با  يريكاوش، درگ ي،را بطور فعال به س
  .دهديدر امر آموزش سوق م يرگذارتاث يدادهايالزم و رو يرت هاعمق مطالب، مها يمطالب، جستجو

ستفاده معلم از روش يراز عوامل تاث يكي نيز ش يهاگذار در آموزش فعال، ا ست بگونه يآموز كه با آماده  يافعال در كالس ا
ــاز ــ يمحتوا يو فرمولبند يس ــ يآموزش ــازد.  ينا يبرا يازلوازم موردن يكتب درس  يبه عبارت بهتر اگر محتوااهداف را فراهم س
 يتمواجه خواهد بود و موفق هايييتبا محدود يزمعلم ن يمدرسه و تالش ها يها اليتمناسب نباشد فع يمتن كتب درس يآموزش

در  يانقش ارزنده يكتب درس يمحتوا يلتحل ينموثر دشوار است بنابرا يادگيري يبرا يآموزش يكردرو يك يمعلم در فراهم ساز
  آموزش دارد.  يندبهبود فرآ

سال  يروم يلياممنظور و بدين ش 1986در  س يمحتوا يلتحل يبرا يرو س يكتب در فعال  يزانم يارائه داد كه هدف آن برر
ست. برا يكتاب درس يبودن محتوا سه عبارت فعال، غ يروم يليامو يفعال بودن محتوا يارهايمع يكم يفرمولبند يا و  يرفعالاز 

  اده كرد. خود استف يلدر تحل يخنث
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مطالب  يادگيرياز  ياها بخش عمدهو در آن كننديم يرهســتند كه ذهن دانش آموز را با خود درگ ييهافعال آن يها مقوله
صورت م يلو تحل يهتجز ينفكر كردن و همچن يقاز طر شگيرديخود دانش آموز  س معماگونه  ي. به عنوان مثال با مطرح كردن پر

صل م سوال ترغ رن ابتدا فكاز هما توانيدر آغاز ف سخ  ست كه پ يزكرد و ن يبدانش آموز را به دنبال كردن پا از اتمام  يشممكن ا
مقوالت در  يناز مهمتر يكيحدس بزند. در واقع  يها را به درستپرسش  يبرخ يحخود بتواند پاسخ صح يلفصل دانش آموز با تحل

بوده و  يدهفا يانباشتن اطالعات ب ينصورتا يراست در غ يدواالت جدآموخته ها و معلومات در پاسخ به س يريآموزش بكارگ ينهزم
  .كنديم يتنها، مطالب را نگهدار يكي،حافظه الكترون يكمانند  يشترذهن دانش آموز ب

با انباشت  يشترو ب يستن يبا متن و موضوع درس يرهستند كه در آن دانش آموز درگ ييهاآن يرفعالغ يمقابل، مقوله ها در
  طالعات در ذهن دانش آموز همراهند.ا يذهن

از  توانيم يابيو در ارزش كنندينم يفاا يمتون درس يكم يلو تحل يابيدر ارزش ينقش مهم ي،مقوله خنث يعنيسوم،  مقوله
  ها صرفنظر كرد.آن

 
ساير موارد خودد صفحه اول از نوشتن  صفحه اول اين مقاله باشد. در  اري كنيد. همچنين صفحه اول مقاله بايد كامالً مشابه 

  تمام موارد صفحه اول بايد در همان صفحه آماده و نوشته شوند و تمامي صفحات به غير از صفحه اول شماره گذاري شوند .

 روش تحقيق - 2

در دو بعد) با  يفصل نخست (حركت شناس يزيك،ف ياضير يشگرا يدانشگاه يشپ يزيكف يمطالعه متن كتاب درس يندر ا
كه  كنديم يرا بررس ينماتيكس يعني يكمكان ياديبن ياز بخش ها يكيفصل  ين. اگيرديقرار م يبررس مورد يروم يلروش تحل

  .پردازنديباالتر به آن م يدر سال نخست دانشگاه در سطح يمهندس يو فن يهعلوم پا يرشته ها يافزون بر دوره متوسطه تمام
  :شونديم يبررس يركدام بطور جداگانه در زها و سواالت است كه هر شامل متن، عكس يكتاب درس محتواي

  متن. يلتحل -الف
  است: يرجمالت موجود در متن به صورت ز يتماه يحالت كل در
-a يستن يرو تفس يرو شامل تعب كنديم يانرا ب هايتكه واقع ييهاجمله.  
b- كنديم يانرا ب يكل يجكه نتا يجمالت.  
c- پردازديم يممفاه يفكه به تعر يجمالت.  

 -dداده شده است. يسندهدرنگ توسط نو يپرسش مطرح شده در متن كه پاسخ آن ب  
e- است. يلو تحل يهتجز يازمندپاسخ به آنها ن يمطرح شده در متن كه دانش آموز برا يهاپرسش  
-f كند. يلو تحل يهبدست آمده توسط خودش را تجز يجكه نتا شودياز دانش آموز خواسته م  
g- مسائل مطرح شده را حل كند. ياو  يلرا تحل يجنتا يشآزما يتا با طراح شودياسته ماز دانش آموز خو  
h- يستجلب توجه دانش آموز مطرح شده و پاسخ آن در متن ن يكه برا ييهاپرسش.  
i- ــد و  يك يچكه در ه ييهاجمله ــكل  ياز دانش آموز بخواهد كه مورد يااز موارد باال نباش ــيآزما يامانند ش نظر را در  يش

  .يردبگ
عال قرار م يهادر محدوده مقوله hتا  eفعال و موارد  يرغ يهادر محدوده مقوله dتا  a موارد  iمورد  ين. همچنگيرنديف

  است. يخنث يامقوله
  و نمودارها يرهاتصو يلتحل -ب

  :شونديم يطبقه بند يرو نمودارها به گونه ز يرهامختلف تصو انواع
k- كننديم يانخاص را ب يعكه تنها موضو يرهاييتصو.  
l- دهديخاص سوق م يشيكه دانش آموز را به سمت انجام آزما يرهاييتصو.  

m- كنديم يانرا ب يشانجام آزما يالزم برا يلوسا يكه روش جمع آور يرهاييتصو.  
n- يستاز موارد فوق ن يك يچكه شامل ه يرهاييتصو.  
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  هستند. يخنث يهامقوله nو mو دو مورد  شونديفعال محسوب مفعال و  يرغ يهامقوله يببه ترت lو k يموردها 
  كنديم يفتعر يررا به صورت ز يردانش آموز با نمودارها و تصاو يريدرگ يبضر يزمورد ن يندر ا يروم يليامقبل و همانند

  هايتداخل متن و فعال يهاپرسش -ج
o- در متن آمده است. يماها مستقكه پاسخ آن ييهاپرسش  
p- گردديبر م هايفكه به تعر ييهاسشپر.  
q- مطالب متن است. يلو تحل يهتجز يازمندها دانش آموز نپاسخ به آن يكه برا ييهاپرسش  
r- دارديكه دانش آموز را به حل مساله وا م ييهاپرسش.  

  عال هستند.ف يهابه عنوان مقوله  rو q يهافعال و مقوله يربه عنوان غ  pو o يهامقوله يزجا ن ينا در
ــاو در ــه مورد متن، تص ــرو پرســش يرهر س فعال به تعداد  يهادانش آموز به صــورت نســبت تعداد مقوله يريدرگ يبها ض

 يريدرگ يبكه ضــر ييهافعال اند و كتاب يمحتوا يانگرب 5/1تا  4/0 ينب يهاو نســبت شــوديدر نظر گرفته م يرفعالغ يهامقوله
  هستند. يفنظر محتوا ضع ازحدوده باشد م ينها خارج از اها در آنپرسش

  نتايج پژوهش - 3
ست كتاب ف صل نخ شگاه يشپ يزيكف صل و  ينتمر 13صفحه،  39شامل  يدان  20شكل، 38داخل متن،  ينتمر 6آخر ف

ــفحه از آن را  25متن  يلتحل ياســت. برا يتفعال 6مثال و  ــ يو تمام يدهبرگزص ــفحه بررس ــد. برا يجمالت از هر ص  يلتحل يش
داخل متن است  هاييتها و فعالو پرسش هاينتمر يرندهداخل متن (كه در برگ يهاها و پرسششكل يها، تمامو پرسش هاشكل

  اند.قرار گرفته ي) مورد بررسشوديآخر فصل نم هايينو شامل تمر
  متن يلتحل يجنتا-الف
 يهاار گرفت و آنگاه تعداد جمالت در مقولهقر يصفحات مورد بررس ينجمالت ا يصفحه از متن انتخاب شد و تمام 25 ابتدا

  اند.هشد ي) معرف1مختلف در جدول ( يهادر مقوله يهااز جمله ييهاشدند. نمونه يدسته بند يو خنث يرفعالمختلف فعال، غ
  

 .مختلف يهادر مقوله يدانشگاه يشپ يزيككتاب ف يكفصل  يهااز جمله يانمونه: 2جدول 

شماره
 مقوله نمونه جمله صفحه

2 

به اين موضوع در فصل بعد خواهيم پرداخت.

شناسي در يك اي حركت) و آزمايشگاه تا اندازه2در فيزيك (
هاي مكان، جابجايي و بعد را مورد بررسي قرار داديم، با كميت

 سرعت متوسط آشنا شديم.

a 

27 
مسير  توان گفت،هنگامي كه جسم روي يكبدين ترتيب مي

كند، جهت بردار سرعت آن كه همواره بر خميده حركت مي
كند.مسير حركت مماس است، در هر لحظه تغيير مي  

b 

32 
 اگر جسم كوچكي را چنان پرتاب كنيم كه زاويه سرعت اوليه
و  اش با امتداد قائم، مخالف صفر باشد اين حركت را پرتابي

ناميم.جسم پرتاب شده را پرتابه مي  
c 

كنيم، نوسان را هنگامي كه فنري را ميكشيم و رها ميچ 2
كند؟مي  h 
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دهند؟ها را چگونه در مدار زمين قرار ميماهواره

ها جمالتي از اين مقوله تمامي مثالو بطور كلي1-1مثال 4
 i هستند.

  
 اند.ها آورده شدهآن يتفعال يزانتعداد جمالت متن با توجه به م 2جدول شماره  در

 
  

 .يتفعال يزانها از نظر مآن يجمالت داخل متن و دسته بند يفراوان: 2ل جدو

 درصد جمالتتعداد جمالتنوع جمالت نوع مقوله از نظر ميزان فعال بودن

  هاي غير فعالولهقم

a 86 67/28  

b29 67/9  

c16 33/5  

d0 0 

  فعال يهامقوله

e2 67/0  

f0 0 

g0 0 

h3 1 

i164 67/54خنثيهايمقوله  

  
برابر است با  يببه ترت يدانشگاه يشپ يزيكدر متن كتاب ف يفعال و خنث يرفعال،غ يهاتعداد مفوله 2جدول شماره  مطابق

  .164و 5، 131
  و نمودارها يرهاها، تصوشكل يلتحل يجنتا-ب 

 اند.شده يمختلف دسته بند يهادر مقوله ير) تصاو3جدول ( در
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 .يتفعال يزانها از نظر مآن يو دسته بند يرتصاو: 3جدول 

نوع مقوله از نظر 

 ميزان فعال بودن
 درصد تصاوير تعداد تصاوير شماره تصاوير

نوع مقوله از نظر 

 ميزان فعال بودن

 غيرفعال

ابتداي فصل

، 18، 12(الف و ب)، 10، 4(الف و ب)،  2، 1

29، 28(الف وب)، 26، 25، 24، 22، 21  

19 23/41  غيرفعال 

19،20234/4 فعال  فعال 

 خنثي

،5،6،7،8،9،11،13،14،15(الف وب)،3

، 33، 32، 31، 30(الف و ب)، 27، 23، 17، 16

34 ،35 ،36 ،37 ،38  

25 25/54  خنثي 

  
، 19برابر  يببه ترت يدانشــگاه يشپ يزيككتاب ف يرهايدر تصــو يفعال و خنث يرفعال،غ يها) تعداد مقوله3جدول ( مطابق

  است. 25و  2
  داخل متن) هاييتو فعال هاينها، تمرها (شامل پرسشپرسش يلتحل يجنتا -ج
 .اندهشد يمختلف دسته بند يهاداخل متن در مقوله يها) پرسش4جدول ( در

  
 يتفعال يزانها از نظر مآن يها و دسته بندپرسش 4جدول 

نوع مقوله از نظر ميزان فعال
 بودن

شتعداد پرس نوع پرسش ها و درصد پرسش 
هافعاليت  

 o 00 مقوله غيرفعال

 p 00 

 q مقوله فعال
، 2-1فعاليت  (الف،ب،پ)،1-1، فعاليت1-2تمرين
، 4-1، تمرين 1-1، پرسش 4-1، فعاليت 3-1فعاليت 

عدد) 11، (در مجموع 6-1، فعاليت 5-1فعاليت   
75/68  

 r 
، 1-5، تمرين 1-3(الف و ب) ، تمرين1-1تمرين

عدد)5، (در مجموع 1-6تمرين   
25/31  

  
شگاه يشپ يزيكداخل متن كتاب ف يهاو فعال در پرسش يرفعالغ يها) تعداد مقوله4مطابق جدول (  هايناعم از تمر يدان

  و صفر است.  16برابر  يببه ترت هايتو فعال
  هاها و پرسشدانش آموز در متن، شكل يريدرگ يبضرا -د
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  اند. ه) آورده شد3) و (2)، (1( يدر نمودارها يب) به ترت4) و (3)، (2( يهاجدولبه دست آمده در  نتايج

  
  رياضي. رشته دانشگاهي پيش فيزيك درسي كتاب جمالت متن درها مقوله فراواني: 8 نمودار

 

 

  رياضي تهرش دانشگاهي پيش فيزيك درسي كتاب يهاشكل درها مقوله فراواني: 2 نمودار
 

  
  رياضي. رشته دانشگاهي پيش فيزيك درسي كتاب داخل متن يهاپرسش درها مقوله فراواني: 3 نمودار
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  نتيجه - 4
شد در روش و يشچنانچه پ فعال بودن محتوا  يزانم يمطلوب برا يعدد 5/1تا  4/0 ينب يريدرگ يبضر يروم يليامتر ذكر 

در  يزيكف ياضيرشته ر يدانشگاه يشپ يزيكمطالعه كتاب ف يناست. در ا يفضع يمحتوا يانگربازه ب ينخارج از ا يراست و مقاد
 يهابخش يبرا يريدرگ يبقرار گرفت و ضــر يلو تحل يهمورد تجز يروم ويليامآن به روش  يكفصــل  ينظر گرفته شــد و محتوا
ست آمد. نتا شان م يجمختلف بد شده ن سبات انجام  ضر دهنديمحا س ينش آموز با متن عدددا يريدرگ يبرا 04/0 يبكه   يارب

ست. بنابرا يينو ده مرتبه پا يينپا شدهمتن كتاب  ينتر از حداقل مقدار مطلوب ا سب ن دانش يبرا ياد ستآموزان منا  ين. همچني
 يجهنت يناســت. بنابرا يروم يلياممطلوب در روش و يزانبدســت آمده كمتر از حداقل م 11/0ها كه برابر با شــكل يريدرگ يبضــر

شكل شوديم صاوكه  سب به نظر نم يبرا يزكتاب ن ينا يرها و ت سديآموزش هنوز منا ضرر دانش آموز با  يريدرگ يب. در مقابل 
 يزداخل متن كتاب ن يهافاصله دارد پس پرسش يارمقدار مطلوب بس يبدست آمده كه با حد باال نهايتيداخل متن ب هايشپرس

. در مجموع از طلبديم ياديز يتفعال يرانفراگ يطو شــرا يتوجه به اطالعات كافبدون  يراز يســتمناســب ن يروم يليامدر روش و
شده نت شگاه يشپ يزيككتاب ف يدجد يرايشكه و شوديم يجهبحث انجام  ضرور ياضيرشته ر يدان در  يستياست كه با يكامال 

  .يردكتاب كامال مورد توجه قرار گ ينا يدترجد هاييفتال

  مراجع
هاي مرتبط استفاده از روش ويليام رومي در تحليل فصل" فه، عيزاده واجاري؛ علي، عليزاده واجاري؛ رعنا،عليزاده واجاري؛ عار ]  1[

 . 01.30.mt: (PACS)، كدمقاله "با فيزيك علوم ابتدايي

 ) و آزمايشگاه با استفاده از2ارزشيابي محتواي متاب درسي شيمي ( " محمدي اردبيلي؛ معصومه،كوهي فائق؛ امراله، شاه ]  2[
 ).1392، سمنان ( ايران شيمي آموزش سمينار هشتمين "روش ويليام رومي
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  چكيده
محتواي  مطالعه و ليل تحليلد همين دارند. به ايويژه جايگاه و نقش درسي در فرآيند آموزش هايكتاب

كند تا در هنگام تهيه و تدوين يا گزينش كتاب درسي هاي درسي كمك ميدست اندركاران و مؤلفين كتاب كتاب به
بررسي و تحليل محتواي مبحث آب؛ آهنگ "عنوان  تحقيق حاضر تحت تري را اتخاذ كنند.هاي شايستهتصميم

 "تهران 16با استفاده از نظرسنجي دبيران شيمي منطقه  ديدالتاليفج 1395(دهم) چاپ  1زندگي از كتاب شيمي 
بحث مورد نظر پرداخته مپرورشي، سازماندهي و تصاوير  هايمهارتهاي محتوا، برخي به ارزيابي و تفسير مقوله

سخ نامه پانفر به پرسش 27كه  است نفر 30يكسان و تعداد كل دبيران  هبـا حجـم نمونـ يآمـار هجامعـاست. 
ت. ساخته انجام گرفته اس محقق هناماسـت كه با استفاده از پرسش ياز نوع پيمايـش يحاضر توصيف تحقيقدادند. 

 ياز فرمـول آلفـا يسـنجش پايـاي ينامه از نظر كارشناسان مربوط و برااالت پرسشوس يسنجش رواي يبرا
ها از روش تجزيه و تحليل داده يده است. برابو 934/0نامه براي كل پرسش نبـاخ استفاده شده كه ضريب آنروك

شان داد كه ستفاده شده است. نتايج نا spss ) همـراه بـا نـرم افـزار... ، درصـد، ميـانگين، ي(فراوان يآمار توصيف
و كمتر(متوسط رو به باال) از نظر  3ها در حد مقياس هاي محتوا و پرورش برخي مهارتمحتواي مورد نظر در جنبه

  و بيشتر(متوسط رو به باال) است. 3سازماندهي و تصاوير درحد مقياس  جنبه
، نظر سنجي1395، چاپ 1محتوا، كتاب شيمي  كلمات كليدي : تحليل

                                                            
‡   طيبه عبدالكريمي ‡
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  مقدمه - 1
عليم و تربيت محسوب هاي آموزش متمركز محور مكتوب و مدوّن تويژه در نظامكتاب درسي يا محتواي مطالب آموزشي به 

شود و نياز به تحليل دهي ميهاي تربيتي معلمان و فراگيران، حول محور كتاب درسي سازمانها و تجربهشود. همچنين فعاليتمي
و  اتهاي درسي در نظام فعلي كشور و اطالع از نظرضرورت توجه بـه ارزشيابي و تجزيه و تحليل محتواي كتابو بررسي دارد. 

يفيـت مطالـب، محتـوا و ارتقـاي سطح يادگيري فراگيران ارتباط مستقيمي آموزان و افزايش كهاي دبيران و كاركرد دانشديدگاه
مبحث بررسي محتواي  بهگيـري از نظـرات ارزشـمند دبيـران و كارشناسان اين پژوهش بـا بهـره .]2[ هايي داردبه چنين بررسي

  است.پرداختـه  آن نقاط قوت و ضعفيين تع و 1395ي دهم دبيرستان؛ چاپ ؛ پايه 1كتاب شيمي  3در فصل  "آهنگ زندگي آب؛"

 بيان مسئله و ضرورت تحقيق - 2

 يك و فهم درباره درك و آگاهي حداكثر دادن و آموزاندانش برانگيختن براي آن از معلم كه است ابزاري درسي كتاب

 مناسب آموزانمختلف دانش و انواع سطوح براي كه گيردمي كار به را كتابي هوشمند معلّم و دهدمي قرار استفاده مورد مسئله

 فرآيند در كه هستند مهمي از عناصر يكي هنوز درسي هايكتاب آموزشي، هايآوريفن و گوناگوني منابع تنوع و وجود با] 3[باشد

 فوق دليل تنها كه اندكرده و ادعا فراتر گذاشته را پا نويسندگان از بعضي برند. حتيمي بهره آن از آموزدانش و معلم يادگيري،

  است . شده عرضه رشته هر است، كه در كتابي از ايمقدمه معين، زمان يك در علم يك دادن توضيح براي العاده
تدريس و يادگيري همچنين ساختار  مستقيمي بر جريان تأثير درسي كتاب كه است داده نشان نيز مختلف مطالعات نتايج
 پيوند يكديگر به و يابندمي سازمان منطقي صورتبه  هاانديشه هاآن ييلهوس به كه دهدمي نشان را هاييروش و راه كتاب درسي،

 .]5[خورند مي

 را براي فراگيران و عهده دارد بر را هامهارت ها وبينش ها،دانش از ايمجموعه يادگيري در موثري نقش درسي كتاب

 موثر درسي يك كتاب اينكه كند. برايمي آماده زرگساليزندگي ب ها درآموخته كارگيري به و بعدي هاييادگيري و حمايت توسعه

كه  است الزم كتابي تهيه چنين براي دليل همين كند. به فكر معلم يك شبيه بتواند كه نوشته شود مؤلفي يوسيله به بايد بيفتد
ساختاري  اجزاي .شود ارائه و با كيفيت زيبا قالب و شكل به و دهيسازمان مناسب سبكي و شيوه با مفيد مطالب و اهداف آموزشي

 مختلفي هايصورت به دارند، كه هايو ويژگي همچنين مخاطبان و و محتوا هدف نوع به توجه با درسي هايكتاب ويژهبه  هر كتاب،
 مياني از متن، پيش يا مقدماتي بخش سه در توانمي را درسي يك كتاب ساختاري مشترك اجزاي اين وجود، شوند. بامي طراحي

 .]4[دهاي درسي همچنان به عنوان مهمترين منبع آموزشي به شمار مي آينكتابكرد.  بنديتقسيم متن از پس يا پاياني و متن اي

 كتاب رسانه طريق از خواهيممي كه است هاييبرنامه و اهداف به بهتر چه هر يابيدست نيز، حاضر پژوهش انجام از هدف
 تصوير متن، ابعاد تمام در خاصي ضوابط و معيارها به توجه با بايد هاكتاب طراحي هدفي، ينچن به رسيدن براي  . شويم نايل آن به
و نقاط قوت و ضعف احتمالي  كند كمك مسئله شدن روشن به تواندمي درسي هايكتاب محتواي ارزشيابي و باشد. مطالعه اشكال و

ريزان با اهداف تعيين شده و اصول علمي در اختيار مديران و برنامههاي درسي را براي اصالح و تغيير احتمالي محتوا، متناسب كتاب
ها تابك طراحي فرآيند در محتوا تحليل مهم نقش نيز، حاضر مطالعه انجام ضرروت بنابراين،  هاي درسي قرار دهد. و مؤلفان كتاب

 .تواند داشته باشد استو تاثير مهمي است كه اين فن مي
شوند آموزان در سال اّول دبيرستان با درسي با نام شيمي آشنا مين تحقيق اين است كه دانشهاي اييكي ديگر از ضرورت

گيرد هاي مرتبط با شيمي در سالهاي آتي شكل ميها و تصميم براي ادامه تحصيل در اين رشته و رشتهمندي آنو نگرش و عالقه
باشند، شور كه در رشته تجربي و رياضي مشغول به تحصيل ميآموزان كو از آنجا كه اين كتاب جنبه تخصصي دارد و همه دانش

انتخاب  كند. همچنينملزم به گذراندن آن هستند، لزوم توجه ارائه صحيح محتواي كتاب درسي شيمي پايه دهم را چند برابر مي
شده، كتاب اين كتاب به اين دليل بود كه نسبت به كتاب شيمي نظام قبلي، دستخوش تغييرات و اصالحات بسياري 
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اي بودن مطالب و كميت مفاهيم از اهميت دو چنداني برخوردار است. انجام اين مراحل، شيمي دبيرستان، به جهت پايه
  هدفمند و در جهت سؤاالت تحقيق بوده است.

  اهداف كلي - 3
هنگ هاي مورد نظر محتوي مبحث آب؛ آارتباط با برخي ويژگي تهران در 16 منطقه شيمي انبيرد اتنظربررسي  - 1

  ) در مقياس ليكرت.1395 پچا(پايه دهم  1شيمي ب كتازندگي (فصل سوّم ) 

 فرضيات پژوهش -4

  اي مناسب تنظيم شده است.به گونه 1از نظر دبيران شيمي محتوي فصل سوّم كتاب شيمي  - 1
  اي مناسب ارائه شده است.به گونه 1 يميشدهي فصل سوّم كتاب از نظر دبيران شيمي سازمان - 2
اي به گونه 1آموزان در فصل سوّم كتاب شيمي هاي پرورشي دانشن شيمي راهكارهاي كسب مهارتاز نظر دبيرا - 3

 مناسب در نظرگرفته شده است.

  به نحوي مناسب انتخاب و ارائه شده است. 1از نظر دبيران شيمي تصاوير فصل سوّم كتاب شيمي  - 4

 روش تحقيق - 5

آب؛ "كه در ارتباط با مبحث  است محتوا تحليل بر مبناي ق،روش تحقي لحاظ از و كاربردي هدف، لحاظ از تحقيق اين
نامه در اين تحليل از پرسش پژوهش در است. گرفته انجام )1395(پايه دهم، چاپ  1فصل سوم كتاب درسي شيمي  "آهنگ زندگي

هاي دهي، برخي مهارتانسنجيد و نظر دبيران در مورد محتوا، سازمنامه چهار جنبه را ميسؤال استفاده شد. پرسش 20اي شامل 
تجزيه و تحليل داده ها  يبرا حاضر در پژوهش است پرورشي و تصاوير فصل سوّم كتاب شيمي پايه دهم مورد بررسي قرار گرفت.

  استفاده شده است. spssافـزار ) همـراه بـا نـرم نيانگيدرصـد، ميـانگين، واريـانس و انحـراف از م ،ي(فراوان ياز روش آمار توصيف

  اطالعات آوريجمع ابزار -1-5
ها، سازماندهي و تصاوير است. نمونه اي هاي: محتوا، پرورش مهارتدر مورد ويژگي سوال 20شامل  رانيدب ينامه نظرسنجپرسش

  از پرسشنامه در بخش ضمايم آمده است.
  

  اطالعات تحليل و تجزيه آماري هايروش -2-5
درصـد، ميـانگين، واريـانس و انحـراف از  ،يفراوان كه شاملستفاده شده اي تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيف يبرا
  شود.محاسبه مي spssافـزار بـا نـرم كه است نيانگيم

  فرآيند نظرسنجي -3-5
= زياد (بيشتر از حد  4عدد  ؛)= خيلي زياد (كامالً  5عدد اي ليكرت ( ي با توجه به مقياس پنج درجهنامه نظرسنجپرسش

) و به صورت اينترنتي تهيه شد و لينك آن در اختيار دبيران شيمي  = خيلي كم 1عدد و = كم  2عدد   ؛= متوسط 3عدد   ؛متوسط)
ي توسط پاسخ دهندگان، فراواني هريك از درجات در هر يك از سواالت نامه نظرسنجپرسش قرار گرفت. پس از پر شدن 16منطقه 

  استفاده از ميانگين نتايج در قسمت مطالعه آماري، نظر دبيران بررسي شد.شمارش و فراواني هريك و مجموع آن مشخص شد. با 

  جامعه آماري و نمونه آماري  -4-5
  .نامه نظرسنجي پاسخ دادندنفر به پرسش 27تهران است كه از اين تعداد  16نفر از دبيران شيمي منطقه  30شامل 
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  روايي و پايايي ابزار تحقيق -5-5
  ر از اساتيد دانشگاه تائيد شده است.نامه به وسيله چهار نفروايي پرسش

شاخصي  آلفاي كرونباخمحاسبه گرديد. ضريب  نامه بوسيله آلفاي كرونباخي پرسشهاي در نظر گرفته شدهضريب پايايي قسمت
  شود:و از فرمول زير محاسبه مي ها استنامهبراي تعيين ميزان پايايي پرسش

  
 :كه در آن

 هاي پرسشنامه يا آزمونتعداد سواالت يا گويه  k نماد

 ما k واريانس زير آزمون ơ2 نماد

  .واريانس كل آزمون است  S2 و سيگماي
محاسبه گردد، پايايي  7/0نانچه ضريب آلفاي كرونباخ بيش از . چهاي سنجش پايايي استيكي از روش وش آلفاي كرونباخر 

  .]1[شودنامه مطلوب ارزيابي ميپرسش
 هاي پرورشيو در قسمت مهارت 732/0دهي متن برابر و براي قسمت سازمان بوده 87/0مت ارائه محتوا در قسضريب آلفاي كرونباخ 
يبي قابل اضر باشد و همگيمي 70/0و باالتر از بوده  823/0 ضريب آلفاي كرونباخ و براي تصاوير794/0برابر ضريب آلفاي كرونباخ

باشد لذا مي 70/0بوده و باالتر از  934/0سوال  20نامه براي پرسش رونباخآلفاي ك در كل ضريب .ندستهقبول براي تأييد پايايي 
  باشد.نامه ميپرسش قابل قبول براي تأييد پايايي ضريبي

  هايافته - 6
  نتايج حاصل از نظرسنجي دبيران شيمي در مورد محتواي فصل سوّم كتاب شيمي دهم -1-6

ها، مطالعه آوري دادهسشنامه مطرح شده است. بعد از جمعشش پرسش اّول در مورد محتواي فصل سوّم شيمي دهم در پر
ها براي به دست آوردن نظر دبيران در مورد نحوه ارائه انجام شد و ميانگين كل داده IBM SPSS Statistics 21آماري توسط 

  باشد:محتواي كتاب در نظر گرفته شد. نتايج به شرح ذيل مي
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  دهم يميش كتاب سوّم فصل يمحتوا مورد در رانيدب نظرات يوانفرا: 3جدول 

 تعداد پاسخ

  خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

صد 
در اان
ف

اني
راو

ف
 

صد 
در اان
ف

اني
راو

ف
 

صد 
در اان
ف

اني
راو

ف
 

صد 
در اان
ف

اني
راو

ف
 

صد
در

اان 
ف

اني
راو

ف
 

 شماره سؤال

27  0  0  15  4  30  8  26  7  30  8  1  

27  0  0  22  6  41  11  15  4  22  6  2  

27  0  0  11  3  37  10  44  12  7  2  3  

27  0  0  19  5  44  12  30  8  7  2  4  

27  0  1  15  4  41  11  37  10  4  1  5  

27  0  0  22  6  26  7  44  12  7  2  6  

162  6/0  1  3/17  28  4/36  59  7/32  53  13  21 
  جمع
 كل

يعني ارائه متوسط متن فصل سوّم كتاب  3مقياس) ها در حد عدد (دهد بيشتر پاسخهمانطور كه جدول فراواني نشان مي
پاسخ به شش  162اند و در مجموع نظرسنجي شركت نموده پاسخگوي در اين 27دهد باشد. نتايج حاصل نشان ميشيمي دهم مي

اين شش فصل سوّم كتاب شيمي دهم را مورد بررسي قرار داده است. ميانگين  سؤال اّول داده شده است. شش سؤال اّول محتواي
  گيريم.گيري براي تحليل اثر بخش بودن محتواي فصل سوّم كتاب شيمي دهم در نظر ميسؤال را به عنوان شاخص تصميم

  دهم يميش كتاب سوّم فصل يمحتوا به مربوط سواالت مورد در رانيدب نظرات يآمار مطالعه از حاصل جينتا: 4جدول 

 

N دامنه رحداكث حداقل  انحراف  ميانگين
 استاندارد

واريانس  كشيدگي چولگي

آماره  آماره آماره آماره آماره آماره آماره  آماره
 خطاي

استاندارد  آماره
  خطاي

 استاندارد

Mohtava ٢٧ 67/2  50/1  17/4  5988/2  73418/0  539/0  552/0  448/0  571/0-  872/0  

Valid N 
(listwise) 

٢٧           

باشد براي اطمينان از نرمال مي 539/0و واريانس  734/0با انحراف استاندارد   59/2سؤال اول  6خص ميانگين بر همين اساس شا
  دهيم.بودن ميانگين، آزمون نرماليته را انجام مي

 نيانگيم تهينرمال آزمون جينتا: 5جدول 

 
 

 
  
  
  

 
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

 .df Sig آماره .df Sig آماره

Mohtava 129/0  27 *200/0  945/0  27 162/0  

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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توانيم شود. لذا ميباشد، فرض نرمال بودن ميانگين محتوا رد نميمي 05/0بيشتر از  = sig 2/0با توجه به آزمون نرماليته و مقدار 
هاي پارامتريك براي آزمون فرض صفر: محتواي فصل سوّم كتاب شيمي دهم موثر است، در مقابل فرض يك: محتواي فصل از آزمون

  سوّم كتاب شيمي دهم موثر نيست، استفاده كنيم.

 دهم يميش كتاب سوّم فصل يمحتوا t-student يانهنمو كي آزمون جينتا: 6جدول 

 

 3مقدار آزمون =

T df Sig. (2-tailed) تفاضل ميانگين 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Mohtava 840/2-  26 009/0  40123/0-  6917/0-  1108/0-  

 -84/2 شود و با توجه به مقدارصفر رد مي، لذا فرض باشدمي 05/0كه كمتر از  =009/0sigو مقدار  t-studentهمانطور كه از نتايج آزمون 
t=  باشد قبول باشد. يعني فرض يك: محتواي كتاب موثر نميو كمتر مي 3ها در حد مقياس شود كه بيشتر پاسخمشخص مي
ناسب تنظيم اي مبه گونه 1از نظر دبيران شيمي محتوي فصل سوّم كتاب شيمي «شود. بنابراين فرضيه اول تحقيق مبني بر مي

  .گرددرد مي» شده است

هاي پرورشي فصل سوّم كتاب شيمي نتايج نظرسنجي از دبيران شيمي در مورد برخي مهارت -2-6
  دهم

هاي پرورشي مبحث آب؛ آهنگ زندگي فصل سّوم شيمي دهم در در مورد برخي مهارت 11تا  7هاي پرسش
  افزاره آماري توسط نرمها، مطالعآوري دادهنامه مطرح شده است. بعد از جمعپرسش

SPSS Statistics 21 IBM هاي دبيران در مورد برخي مهارتها براي به دست آوردن نظر انجام شد و ميانگين كل داده
  باشد:پرورشي فصل سوّم كتاب در نظر گرفته شد. نتايج به شرح ذيل مي

  دهم يميش كتاب سوّم فصل يپرورش يهامهارت يخبر مورد در رانيدب نظرات يفراوان: 7جدول 

 تعداد پاسخ

 خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  

صد 
در اان
ف

اني
راو

 ف

صد 
در اان
ف

اني
راو

 ف

صد 
در

اني
راو

 ف
اني

راو
 ف

صد 
در

اني
راو

 ف
اني

راو
 ف

صد 
در اان
ف

اني
راو

 ف

 شماره سؤال

27  0  0  22    11  3 59 16 7  2 7 

27  0  0  26 7 22 6  37 01  15 4 8 

27  0  0  7  2 41 11  41 11  11  3 9 

27  0  0  19 5  37 10 37 10 7  2 10 

27  0  0  19 5  41 11  37 10 4 1 11 

135  0  0  5/18   25  37/30   41  22/42   57  88/8   12   جمع
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كتاب شيمي  مهاي پرورشي در فصل سوّيعني ارائه كم مهارت 2ها در حد عدد دهد بيشتر پاسخهمانطور كه جدول فراواني نشان مي
پاسخ به پنج سؤال  135اند و در مجموع پاسخگوي در اين نظرسنجي شركت نموده 27دهد نشان مي باشد. نتايج حاصلدهم مي

دهد، داده شده است. ميانگين اين پنج سؤال را به هاي پرورشي فصل سوّم كتاب را مورد بررسي ميمهارت ) كه برخي11لغايت  7(
  گيريم.هاي پرورشي فصل سوّم كتاب شيمي دهم در نظر ميبراي تحليل اثر بخش بودن مهارت گيريعنوان شاخص تصميم

  سوّم فصل يپرورش يهامهارت يبرخ به مربوط سواالت مورد در رانيدب نظرات يآمار مطالعه از حاصل جينتا:  8جدول 

 

N حداقل دامنه ميانگين  حداكثر  انحراف
استاندارد واريانس  كشيدگي چولگي

آماره آماره  آماره آماره آماره آماره آماره آماره
 خطاي

استاندارد  آماره
  خطاي

استاندارد
parvarishi ٢٧ 00/3  00/3  00/4  5852/2 62493/0 391/0 180/0 448/0  919/0  872/0  

Valid N 
(listwise) 

٢٧           

باشد براي مي 391/0و واريانس  624/0با انحراف استاندارد  58/2برابر است  11لغايت  7بر همين اساس شاخص ميانگين سؤال 
  دهيم.مي اطمينان از نرمال بودن ميانگين، آزمون نرماليته را انجام

  يپرورش يهامهارت يبرخ مورد در نيانگيم تهينرمال آزمون جينتا: 9جدول 
 amirnovS-Kolmogorov Shapiro-Wilk

آماره .df Sig آماره df Sig.

parvarishi 158/0  27 083/0  933/0 27 080/0

a. Lilliefors Significance Correction 
 

هاي پرورشي باشد، فرض نرمال بودن ميانگين مهارتمي 05/0كه بيشتر از   =sig 083/0با توجه به نتايج آزمون نرماليته، و مقدار 
هاي پرورشي فصل سوّم كتاب شيمي دهم موثر هاي پارامتريك براي آزمون فرض صفر: مهارتوانيم از آزمونتشود. لذا ميرد نمي

  كنيم.هاي پرورشي فصل سوّم كتاب شيمي دهم موثر نيست، استفاده مياست، در مقابل فرض يك: مهارت

 دهم يميش كتاب سوّم فصل يپرورش يهامهارت يبرخ t-student يانهنمو كي آزمون از حاصل جينتا:  10جدول 

 

  3مقدار آزمون = 

t df Sig. (2-tailed) تفاضل ميانگين ٩۵% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

parvarishi 449/3-  ٢۶ 002/0  41481/0-  6620/0-  1676/0-  

مقدار  شود، همچنين ازباشد، فرض صفر رد ميمي 05/0كه كمتر از  =sig 002/0 و مقدار t-studentبا توجه به نتايج آزمون 
449/3- t= هاي پرورشي فصل سوّم ارتباشد. يعني فرض يك: مهو كمتر مي 3ها در حد مقياس شود كه بيشتر پاسخمشخص مي

از نظر دبيران شيمي راهكارهاي كسب « گردد. بنابراين فرضيه دوم تحقيق مبني برباشد، تاييد ميكتاب شيمي دهم موثر نمي
  گردد.رد مي» اي مناسب در نظرگرفته شده است(پايه دهم) به گونه 1آموزان در فصل سوّم كتاب شيمي هاي پرورشي دانشمهارت



 

491 
 

  دهي فصل سوّم كتاب شيمي دهمنتايج حاصل از نظرسنجي دبيران شيمي در مورد سازمان -3-6

ها، مطالعه آماري آوري دادهنامه مطرح شده است. بعد از جمعهي فصل سوّم در پرسشددر مورد سازمان 16تا 12سواالت 
دهي ها براي به دست آوردن نظر دبيران در مورد سازمانانجام شد و ميانگين كل داده SPSS Statistics 21 IBM افزارتوسط نرم

  د:باشفصل سوّم كتاب شيمي دهم در نظر گرفته شد. نتايج به شرح ذيل مي

  دهم يميش كتاب سوّم فصل يدهسازمان مورد در رانيدب نظرات يفراوان: 11جدول 

 تعداد پاسخ

 خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  

صد 
در اان
ف

اني
فراو

 

صد 
در اان
ف

اني
فراو

 

صد 
در اان
ف

اني
فراو

 

صد 
در اان
ف

اني
فراو

 

صد 
در اان
ف

اني
فراو

 

الشماره سؤ  

27  0  0  15 4 26  7  37 10  22  6 12 

27  0  0  30 8 41 11 22 6 7 2 13 

27  0  0  22 6 63 17 15 4 0 0  14 

27  0  0  30 8 26 7 37 10 7 2 15 
27  0  0  22 6 33 9 22 6 22 6 16 

135  0  0  7/23   32  7/37   51  6/26   36  8/11   16   جمع كل

دهي در فصل يعني ارائه متوسط سازمان 3ا در حد عدد (مقياس) هدهد بيشتر پاسخهمانطور كه جدول فراواني نشان مي
 135اند و در مجموع پاسخگوي در اين نظرسنجي شركت نموده 27دهد باشد. نتايج حاصل نشان ميسوّم كتاب شيمي دهم مي

شده است. ميانگين اين پنج دهند، داده دهي فصل سوّم كتاب را مورد بررسي قرار ميكه سازمان )16لغايت  12(پاسخ به پنج سؤال 
  گيريم.دهي فصل سوّم كتاب شيمي دهم در نظر ميگيري براي تحليل اثر بخش بودن سازمانسؤال را به عنوان شاخص تصميم

 دهم يميش كتاب سوّم فصل يدهسازمان نحوه مورد در رانيدب نظرات يآمار مطالعه از حاصل جينتا: 12جدول 

 

N حداقل امنهد ميانگين حداكثر  انحراف
واريانس  ستانداردا  كشيدگي چولگي

آماره  آماره آماره آماره آماره آماره آماره آماره
 خطاي

 آماره استاندارد
  خطاي

 استاندارد
negaresh ۵٠ 40/2 60/1 00/4 7333/2 69060/0 477/0 238/0 448/0 754/0- 872/0 

Valid N 
(listwise) 

۵٠     

باشد. براي مي 47/0و واريانس  69/0با انحراف استاندارد   73/2برابر است  16لغايت  12بر همين اساس شاخص ميانگين سؤال 
  كنيم.اطمينان از توزيع نرمال ميانگين از آزمون نرماليته استفاده مي
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  دهم يميش كتاب سوّم فصل يدهازمانس مورد در نيانگيم يتهينرمال آزمون جينتا:  13جدول 

 
شود، لذا از دهي رد نميبودن ميانگين سازمانباشد، فرض نرمال مي 05/0بيشتر از  =.sig 056/0با توجه به آزمون نرماليته، مقدار 

دهي فصل سوّم كتاب شيمي دهم موثر است در مقابل فرض يك: نحوه نحوه سازمان هاي پارامتريك براي آزمون فرض صفر:آزمون
  كنيم.دهي فصل سوّم كتاب شيمي دهم موثر نيست، استفاده ميسازمان

 دهم يميش كتاب سوّم فصل يدهسازمان نحوه t-student يانمونه كي مونآز جينتا:  14جدول 

 3مقدار آزمون = 

t df Sig. (2-tailed) تفاضل ميانگين ٩۵% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper 

sazmandehi 006/2-  ٢۶ 055/0  6667/0-  5399/0-  0065/0  

  

شود، همچنين با در باشد، فرض صفر رد نميمي 0,05كه بيشتر از  =.sig 055/0 و مقدار t-studentنتايج آزمون  با توجه به
دهي كتاب موثر و بيشتر است. يعني فرض صفر: سازمان 3ها در حد مقياس بيشتر پاسخ =t -006/2نظر گرفتن مقدار 

 دهي فصل سوّم كتاب شيميشيمي سازمان از نظر دبيران«شود. بر همين اساس فرضيه سوم تحقيق باشد، قبول ميمي
  گردد.تاييد مي» اي مناسب تنظيم شده است(پايه دهم) به گونه 1

  نتايج حاصل از نظرسنجي دبيران در مورد تصاوير فصل سوّم كتاب شيمي دهم -4-6
ها، مطالعه داده آورينامه مطرح شده است. بعد از جمعدر مورد تصاوير فصل سوّم كتاب شيمي دهم در پرسش 20تا17سواالت

ها براي به دست آوردن نظر دبيران در مورد تصاوير انجام شد و ميانگين كل داده SPSS Statistics 21 IBM افزارآماري توسط نرم
  باشد:فصل سوّم كتاب شيمي دهم در نظر گرفته شد. نتايج به شرح ذيل مي

  دهم يميش كتاب سوّم فصل ريتصاو مورد در رانيدب نظرات يفراوان جدول:  15جدول 

 تعداد پاسخ

  خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

صد 
در اوان
ف

اني
فراو

 

صد 
در اان
ف

اني
فراو

 

صد 
در اوان
ف

اني
فراو

 

صد 
در اوان
ف

اني
فراو

 

صد 
در اوان
ف

اني
فراو

   شماره
 سؤال

27 0 0 19  5 59 16 15 4 7 2 17  
27 4  1 30  8 52 14 7 3 7 2 18  
27 4  1  22  6 33 9 33 9 7 2 19  
27 4  1  26  7 63 17 7 2 0 0 20  

108 77/2 3 24 26 8/51 56 7/15 17 55/5 6 
  جمع
 كل

 
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

 .df Sig آماره .df Sig آماره

negaresh 165/0  ٢٧ 056/0  950/0  ٢٧ 220/0  

a. Lilliefors Significance Correction 
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يعني ارائه متوسط تصاوير در فصل  3ها در حد عدد (مقياس) با توجه به اطالعات موجود در جدول فراواني، بيشتر پاسخ
اند و در نظرسنجي شركت نموده پاسخگوي در اين 27دهد يج حاصل نشان ميباشد. نتاسوّم كتاب شيمي دهم مي

دهند، داده شده كه تصاوير فصل سوّم كتاب را مورد بررسي قرار مي )20لغايت  17(پاسخ به چهار سؤال  108مجموع 
ل سّوم كتاب است. ميانگين اين چهار سؤال را به عنوان شاخص تصميم گيري براي تحليل اثربخش بودن تصاوير فص

  گيريم.شيمي دهم در نظر مي

 دهم يميش سوّم فصل ريتصاو مورد در رانيدب نظرات يآمار مطالعات از حاصل جينتا:  16جدول 

 

N ميانگين رثحداك حداقل  دامنه  انحراف
 استاندارد

واريانس  كشيدگي چولگي

آماره  آماره آماره  آماره آماره آماره آماره آماره
  خطاي

استاندارد   خطاي  آماره
استاندارد

Tasvir ٢٧ 00/3  75/1  75/4  0278/3 68757/0 473/0  163/0  448/0  423/0  872/0  
Valid N 
(listwise) 

٢٧          

 
براي باشد. مي 47/0و واريانس  68/0با انحراف استاندارد  07/3برابر است  20لغايت  17بر همين اساس شاخص ميانگين سؤال 

  كنيم.اطمينان از توزيع نرمال ميانگين از آزمون نرماليته استفاده مي

 دهم يميش كتاب سوّم فصل ريتصاو مورد در نيانگيم تهينرمال آزمون از حاصل جينتا: 17جدول 

باشد بيانگر اين است كه فرض نرمال بودن ميانگين تصاوير رد مي 05/0كه بيشتر از  =.sig 200/0 نتايج آزمون نرماليته، و مقدار
 فرض هاي پارامتريك براي آزمودن فرض صفر: تصاوير فصل سوّم كتاب شيمي دهم موثر است در مقابلآزمونشود. بنابراين از نمي

  كنيم.ها موثر نيست، استفاده مييك: تصاوير فصل سوّم كتاب شيمي دهم كتاب

  دهم يميش كتاب سوّم فصل ريتصاو به مربوط t-student يانهنمو كي آزمون جينتا:  18جدول 

 

   3مقدار آزمون = 

T t Df Sig. (2-tailed) تفاضل ميانگين ٩۵% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Tasvir 210/0  ٢۶ 835/0  02778/0  2442/0-  2998/0  

است كه فرض صفر (تصاوير فصل سوّم كتاب  باشد، بيانگر اينمي 05/0كه بيشتر از  =.sig 835/0و مقدار  t-studentنتايج آزمون 
اند. يعني فرض يك: تصاوير كتاب موثر و بيشتر بوده 3ها در حد مقياس شود، همچنين بيشتر پاسخرد نمي )شيمي دهم موثر است

  .شودباشد، رد مينمي

 
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

 .df Sig  آماره .df Sig آماره

Tasvir 124/0  27 *200/0  964/0  27 448/0  

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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اي مناسب انتخاب و ارائه به گونه 1از نظر دبيران شيمي تصاوير فصل سوّم كتاب شيمي «بر همين اساس فرضيه چهارم اين تحقيق 
  گردد.تاييد مي» شده است

 پيشنهادها - 7

 پيشنهاد به دست اندركاران آموزش -1-7

بايد سعي شود براي هر درس از انواع اشكال و تصاوير عاري از خطا و اشتباه و با كيفيت بهتر استفاده گردد و  - 6
 آموزان را در پي داشته باشد.ظر دانشاي بهتر نمايش داده شود تا دّقت نها به گونهنكات مهم در آن

شايسته است كتاب راهنماي معلّم همراه با كتاب جديدالتاليف در اختيار تمامي معلمان تا بتوانند كيفيت آموزشي  - 7
 بهتري داشته باشند.

آموزان و هاي معتبر معرفي گردد تا دانششود در پايان هر درس كتابهاي مرتبط و مفيد و سايتپيشنهاد مي - 8
 عّلمان بتوانند سطح دانش خويش را ارتقاء دهند.م

  نتيجه - 8
تهران در مورد محتوا، برخي رويكردهاي پرورشي، سازماندهي و  16نتايج حاصل از نظرسنجي از دبيران شيمي منطقه 

  اي ليكرت در جدول آمده است.تصاوير در مقياس درجه

 سوّم فصل ريتصاو و يسازمانده ،يپرورش يكردهايرو يبرخ محتوا، مورد در يميش رانيدب ينظرسنج از حاصل جينتا:  19جدول 
  دهم يميش

  تصاوير  سازماندهي  برخي رويكردهاي پرورشي  محتوا  

  07/3  73/2  58/2  59/2  شاخص ميانگين پاسخ دبيران در مقياس ليكرت

دهد كه شاخص ه در فرم نظرسنجي نشان ميمطالعات آماري بر پاسخ دبيران در مقياس ليكرت به سواالت مطرح شد
تهران، در مورد ارائه محتوا رويكردهاي پرورشي، سازماندهي و تصاوير فصل سوّم كتاب شيمي  16ميانگين نظر دبيران شيمي منطقه 

محتوا از  هاي اجتماعي؛ اخالقي مثبت، محتواي دقيق و به قدر كافي عيني، سير پيشرفتدهم (مانند دشواري محتوا، وجود نگرش
هايي نظير سن و آموزان به كاوشگري، تناسب كتاب با ويژگيهاي متنوع، تشويق دانشآسان به مشكل، تجارب يادگيري و آزمايش

ها با محتواي فصل سوّم، همخواني تصاوير با متن، روشن و فرهنگ و محيط طبيعي و اجتماعي يادگيرندگان، تنوع و تناسب تمرين
باشد. لذا تر مي(حد متوسط) و پايين 3ناسب طول فصل سوم با اهميت موضوعي و ساير موارد) در حد عدد دقيق بودن تصاوير، ت

توجه ويژه به نظرات دبيران در خصوص هر چه بهتر شدن تمامي ابعاد كتاب درسي حائز اهميت بوده و به بهبود ارائه كتاب به نحوي 
  باشند.ريزي درسي و آموزش كشور ميكي از اركان مهم تحقق اهداف برنامهكند چرا كه بدون شك معّلمان يتر كمك ميشايسته
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  ضمايم
  16از نظر دبيران شيمي منطقه  1395فرم ارزيابي فصل سوّم كتاب شيمي دهم چاپ 

        زن                        جنسيت:        مرد             گر كتاب درسي:          مشخصات تحليل
 سال  45باالتر از                        سال      45-35سال             35-25سال 25سن:       كمتر از 

  سال 20بيشتر از                 سال 20تا  10بين                     سال 10سابقه تدريس:             كمتر از 
  مدرك تحصيلي:                                       رشته تحصيلي:

  خود را در اين قسمت درج فرماييد لطفاً نظرات و پيشنهادات
  

  5ياد=خيلي ز                4زياد=                3متوسط=              2كم=               1خيلي كم=

  سواالت
  هاپاسخ

- خيلي

- خيلي زياد متوسط  كم  كم

  زياد
           ت؟اسمتناسباست،آموختهترپيشيادگيرندهآنچهمحتوا بادشواري سطح آيا.1
           آورد؟خواهدپديدرامثبتياخالقياجتماعي،هاينگرش محتوا، آيا.2
           است؟عينيكافيقدربهو دقيق محتوا آيا.3

 ابتداييازوپيچيدهبهسادهازرامفهومانتقالويادگيريمحتوا،سير پيشرفت آيا.4
  نمايد؟مي رهنمون پيشرفته تا

          

           كند؟ميپيشنهادوارائهراايعمليكاربردهايمحتواي فصل سّوم آيا.5

آمده گيرييادتعميقبرايمتنوعهايآزمايشويادگيريتجاربسّوم، فصل در آيا.6
  است؟

          

 دايتهيرييادگدراستقاللبهرايادگيرندگانكتاب،درشدهارائه روشهاي آيا.7
  كند؟مي

          

 شاهده،مبرايمثال،براي(انگيزد؟ميبركاوشگريبهراآموزاندانش كتاب، آيا.8
  )اطالعات و تحليل گيري،مقايسه، اندازه

          

 يادگيرندگاناجتماعيوطبيعيمحيطفرهنگ،سن،نظيرهاييويژگي با كتاب، آيا.9
  دارد؟ تناسب

          

           د؟دارنسّومفصلمحتوايباراالزمتناسبوتنوعيري،يادگ هايتمرين آيا.10
           شود؟ميآوردهدرنظرهمارزشيابيبرايروشيمثابهبهشده،تدارك هايتمرين آيا.11
           آيا طول فصل سّوم با اهميت موضوعي آن متناسب است؟.12
           هاي تخصصي در متن كتاب به كار رفته است؟آيا اصطالحات يا واژه.13
           تواند با مخاطبان كتاب ارتباط برقرار كند؟آيا زبان مورد استفاده مي.14

- يم شدههاي يادگيرنده تنظآيا واژگان مورد استفاده در متن براساس پيش آموخته.15

  اند؟
          

           آيا فهرست محتواي فصل سوّم كتاب داراي تفصيل و دقّت كافي است؟.16
           كند؟د نياز به يادگيرنده را منتقل ميآيا تصاوير، اطالعات مور.17
           سوّم ارائه شده است، همخوان هستند؟آيا تصاوير با متني كه در فصل.18
           آيا تصاوير، توان برانگيختن يادگيرنده را دارند؟.19
           آيا عناوين مربوط به تصاوير، به حد كافي روشن و دقيق هستند؟.20
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  چند شيوه نوين در آموزش بصري فيزيك 

  
 اعظم سليماني

 

 soleimanirs@yahoo.com شهر تهران،  1دكتري فيزك، دبير فيزيك منطقه 

  

  چكيده
 نيا معلمان و دياسات توجه مورد اريبس هيپاو دشوار  دروس از يكي عنوان به همواره كيزيف آموزش يچگونگ

 يكردهايروبرخي  از تواني م است درصد 75 حدود يريادگي در يينايب حس سهم نكهيا به توجه با. است بوده درس
 ،يمفهوم يها نقشه ر،يتصاو و پوسترها شامل يريتصو يها دهنده سازمان همچون كيزيف يبصر آموزش در نينو

 حس نقش بر هيتك با آموزش طيمح كردن شاد و جذابفعال،  بر عالوه شك يب. كرد استفاده...  و ون ينمودارها
 دروس يريادگي به زهيانگ كه نمود آماده رانيفراگ يبرا را تر اثربخش و كارآمد يآموزش طيمحيك  توان يم يي،نايب

 گاه،يجا يمعرف به پژوهش نيا در منظور نيا يبرا. كند يم تيتقو رانيفراگ در را ياضير و كيزيف چون يمشكل
 و.  است شده پرداخته كيزيف درس در پركاربرد يريتصو يها دهنده سازمان انواع از استفاده يچگونگ و تياهم
  .است شده داده قرار زين ها دهنده سازمان نيا يكاربرد نمونه چند بخش هر در

  كلمات كليدي
 ليد دوراهي، پوستر.هاي ديداري، نقشه مفهومي، نمودار ون، كسازمان دهنده
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  مقدمه - 1
ها و تجارب به افراد و پرورش به معني به فعل در آمدن استعدادها و تواناييآموزش يعني انتقال اطالعات، معلومات، مهارت

از طريق معني كه بدين رود. اي براي پرورش تفكر و رشد بشري به شمار ميهاي ذهني و فطري افراد است. آموزش به عنوان وسيله
توان پرورش شخصيت و جنبه هاي رشد فردي را ميسر كرد. بنابراين آموزش و پرورش يا تعليم و ها، ميانتقال معلومات و مهارت

هدف از آموزش، تحقق يادگيري نسبتا پايدار در يادگيرندگان مورد نظر است . ترين عامل موثر بر يادگيري استتربيت، يكي از مهم
باشد. صاحبنظران نقش يادگيري و آموزش را هاي شخص يادگيرنده ميي ايجاد تغيير در دانش، مهارت و نگرشو منظور از يادگير

داند، تاثيرات كه در نظرات خود عمل و تجربه را بر اساس مستقيم يادگيري مي 40دانند. آقاي كرشن اشتاينزدر تربيت افراد موثر مي
داند، و معتقد بود كه آموزش را براي زندگي و از راه زندگي مي 41ده است. اويد دكروليمتقابل عمل و تجربه را مورد تاكيد قرار دا

هدف اساسي آموزش بايد اين باشد كه فراگيران تا چه اندازه محيط آموزشي بايد موجبات آشنايي عملي با زندگي را فراهم آورد. 
ها و راهبردهاي امر آموزش و تربيت بايد به طور مستمر روش لم به سبب سروكار داشتن با. مع]1[اين يادگيري را به كار ميبرند 

آموزشي و تربيتي خود را تغيير دهد. يك معلم توانمند بايد با فنون مختلف آموزشي آشنا باشد زيرا هر يك از فراگيران نسبت به 
وادار ساختن آنها به انجام كارهايي  آموزان در هنگام تدريس وتواند با فعال نمودن دانشاي حساس هستند. معلم ميانگيزه ويژه

درباره درس در او انگيزه قوي ايجاد كند. وقتي درس با ابزارهايي همراه باشد دانش آموزان به آموختن آن عالقه بيشتري پيدا 
رو . محتواي آموزشي چيزي است كه در اختيار همه قرار دارد، اما چگونگي تدريس مهم است. موفقيت مدرس در گ]2[ كنندمي

اي باشند كه ذهن فراگير در آن فعال باشد و مدرس شرايط هاي تدريس بايد به گونههاي جديد تدريس است. روشاستفاده از شيوه
  . ]3[يادگيري را فراهم كند و مهارت ذهني و قابليت تفكر را تقويت كند 

بخشد. ش آموزان را به مراتب سهولت ميهاي مختلف و مناسب معلم كار يادگيري دانهاي تدريس و فعاليتنوآوري در روش
يا عناصر  43هادر فرآيند آموزش است. اينفوگرافيك 42هاي نوين در تدريس استفاده از سازمان دهنده هاي ديدارييكي از روش

ها تا ، از نقشهاي براي ارائه اطالعات يا دانش با استفاده از ابزارهاي بصري هستند. اين ابزارها گستره بزرگياطالعاتي ترسيمي شيوه
هاي گوناگون آموزش تصويري، تا حد توان با شيوهگيرند. در قلمرو آموزش نيز ميها را در بر ميارائه تصويري اطالعات در كنفرانس

هاي شود. دانش تازه و مفهومها آشكارتر ميدهي اطالعات ارتباط بين ايدههاي صوري را مرئي كرد. با دسته بندي و سازمانممكن ايده
شوند و ساختارهاي مناسبي براي نوشتن، تفكر و مباحثه، تجزيه و تحليل، گزارش نويسي و درك و تفسير قبلي به هم مرتبط مي

  .]4[تر خواهد شد شود و يادآوري آن سادههاي بصري را با نوشتار بياميزيم دانش تازه معنادار ميآيد. اگر روشها به وجود ميايده
مثبت نسبت  آموزان دشوار است و معموال نگرشدروسي است كه درك مفاهيم آن از ديد دبيران و دانش درس فيزيك از جمله

رسد. بنابراين ظر مينآموزان ضروري به به آن وجود ندارد پس تغيير در شيوه انتقال مفاهيم و مطالب آن به صورت معنادار به دانش
وقعيتي فراهم كنيم هاي علمي نيست بلكه بايد موظيفه ما صرفا انتقال واقعيت هاي آموزشي بايد به اين باور برسيم كهدر فعاليت

  .]5[كه موجب ايجاد يادگيري معنادار در فراگيران شود 
 

  بيان مسئله پژوهشي -2
هاي درس فيزيك، در حاليكه شاهد پيشرفت روز افزون تكنولوژي هستيم اما متاسفانه هنوز در بيشتر كالس

هاي غير فعال و ه دليل بي عالقگي و بي انگيزگي به يادگيري فيزيك، تمايل دارند معلمان از روشمان بآموزاندانش
انفعالي تدريس استفاده كنند تا؛ كمتر مورد سوال قرار گيرند، تكاليفشان را به صورت رونويسي انجام دهند، مطالب را 

است كه براي بهبود شرايط و حل مشكالت جامعه طوطي وار يادبگيرند، در كالس مستمع باشند و .... اين در حالي 

                                                            
٤٠Krshn Ashtaynz  
٤١Oid dkerveli   
٤٢Graphic organizers (visual organizers)  
٤٣infographics  
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هاي گروهي را آموخته باشند هاي صاحب فكر و انديشه ايم. افرادي كه در دوران تحصيل خود انجام فعاليتنيازمند انسان
فاده هاي جديد و كارآمدتر باشند. بي شك استو بتوانند با مشاركت در مباحث علمي، به طور فعال به دنبال يافتن راه حل

دهد و كمك به سازان كشور قرار ميرا در اختيار آينده هاي تدريس فعال و غير انفعالي توسط معلمان اين فرصتاز روش
   .كندآموزان ميپويايي و رشد فكري دانش

 براي ابتكار و نوآوري زمينه خالقيت، همچنين با توجه به اين كه يكي از اهداف جزئي در آموزش و پروش ايجاد

كه در جامعه كنوني جامعه است و با توجه به اين در مفيد و موثر حضور جهت آموزاناستعدادهاي دانش شكوفايي و رشد
هاي جديد كاربردي هستيم، هاي گوناگون با استفاده از تكنولوژيشاهد رشد قابل توجه ارائه اطالعات گسترده در زمينه

اي كه استعدادهاي دن به اهداف آموزشي خود استفاده كنند به گونهها در جهت رسيمعلمان نيز بايد از اين تكنولوژي
آموزان خود همچون گيري از ابزارهاي كارآمد و قابل دسترس دانشتوانند با بهرهآموزان نيز شكوفا گردد. معلمان ميدانش

راهي، پوسترها و تصاوير هاي مفهومي، نمودار ون، كليد دوفضاي مجازي و استفاده از ابزارهاي بصري آموزش مثل نقشه
آموزان بتوانند در كالس تر و جذاب تر كرده تا تمامي دانشتر، سريعيادگيري مفاهيم دشوار دروسي مثل فيزيك را آسان

 درس با عالقه حاضر شوند.

 هاي ديداريدر اين پژوهش، به بررسي اثر بخش تر نمودن محيط تدريس با استفاده از رويكرد نوين سازمان دهنده
 پردازيم.پر كاربرد از قبيل پوسترها و تصاوير، نقشه هاي مفهومي، نمودار ون و كليد دوراهي در درس فيزيك مي

 

  هاي ديداري، اهميت، جايگاه و انواع آن در آموزش فيزيكندهسازمان ده -3
بودن و يادگيري مشكل اند، غير قابل درك يكي از اشكاالتي كه بيشتر دبيران فيزيك در آموزش فيزيك با آن مواجه  

مان بي آنكه آموزانهاي درسي فيزيك در نظر بيشتر دانش آموزان است. اغلب شاهد اين هستيم كه دانشمطالب كتاب
كنند. در اين قبيل موارد درك واقعي از مباحث كتاب داشته باشند، سعي در حل مسايل و پاسخ به سواالت كتاب مي

ها، ها پرداخت. استفاده از جدولهاي صوري و مثالسازي ايدهزش تصويري، به مرئيهاي گوناگون آموتوان با شيوهمي
هاي بين آنها و الگوها ها به ما كمك خواهند كرد تا حجم عظيمي از اطالعات را نمايش داده و ارتباطنمودارها و منحني

  :]4[ارتند از دهي تصويري اطالعات عبرا روشن كنيم. به طور كلي كاربردهاي آموزشي سازمان
 هاهاي مشترك آنمان بر اساس ويژگيبندي كردن چيزهاي دنياي اطرافدسته بندي كردن: گروه - 1

 زنجيره كردن: رديف كردن چيزها يا كارها با نظمي خاص، مثال با ترتيب زماني و ...  - 2

 هامرئي كردن اطالعات براي واضح كردن ارتباط  - 3

 وناگون.هاي گنگاه كردن به يك موضوع از زاويه - 4

هاي ها در كتابها يا مفهومهاي بين ايدههاي بصري براي واضح كردن مفاهيم پيچيده و نشان دادن ارتباطاستفاده از شيوه
هاي فيزيك در كتاب هاي درسي دبيرستان از درسي تا حدي متداول است. اين در حالي است كه دشواري برخي قسمت

هاي بصري آموزش توسط دبيران فيزيك نيازمند است. دبيران تر شيوهخالقاتهآموزان، به استفاده بيشتر و ديد دانش
 هايهدهندازمانها)، سچرخه ترتيبي (مانند هايدهندههاي ترسيمي شامل: سازمانتوانند از انواع سازماندهندهمي

هاي ارتباط دهنده دهنده)، سازمانهاي نردبانياي (مانند ون يا چارتهاي مقايسهدهندهمفهومي (مانند فلوچارت)، سازمان
  ها ) استفاده كنند.(مانند گراف
  ها به صورت زير استفاده كنند:توانند در مراحل مختلف ارائه يك يادگيري از اين سازماندهندهمعلمان مي

  آموزان به بيان كردن ايده هايشان در مرحله آغازين يك واحد يادگيريبراي تشويق دانش -الف
  دهندها انجام ميهايي كه براي آزمودن ايدهدي و تشخيص الگوها در حين فعاليتدسته بن -ب
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  هااند و ارائه نتايج آنهايي كه به كمك فعاليت ها توليد كرده اند يا از منابع معتبر به دست آوردهتفسير داده -پ
گيري و دخالت براي رفع اشكال آوي اطالعات از فرايند يادارزشيابي جاري (تكويني) و پاياني به منظور جمع -ت

  )1هاي احتمالي (شكل 

  
  هاي ترسيمي در يادگيريدهنده: كاربرد سازمان1شكل

 

  هاي ديداريِ كاربردي در فيزيك دهندهانواع سازمان -4  
دگيري دانش شوند. براي بهبود يااي از آنها ابداع ميروز انواع تازهاند و روزبههاي ديداري بسيار متنوعدهندهسازمان

هاي ديداري استفاده كردم كه در ادامه به تفصيل دهندهام از برخي از اين سازمانآموزان فيزيك كالس سوم تجربي
  كنم:معرفي مي

 نقشه مفهومي -4-1

 در آزوبل هايايده از استفاده با شد. نواك كرنل ارائه در دانشگاه نواك در تحقيقات 1972 سال در مفهومي نقشه

 معنادار معرفي ساختاري در ذهن، در مفاهيم سازماندهي براي ابزاري عنوان به را مفهومي نقشه دگيري معنادار،يا مورد

 و درسي برنامه يادگيري، طراحي -ياددهي از اعم آموزش، فرايند مراحل تمام در مفهومي هاينقشه از محققان .كرد
مفهومي ابزاري براي نمايش اطالعات در  نقشه .]5[اند كرده استفاده درسي مختلف مفاهيم از آموزان دانش درك ارزيابي

اي از نمودارها و اشكال متصل به هم است كه ارتباط منطقي بين مفاهيم به روشني در آنها قابل مشاهده قالب مجموعه
بعدي، سلسله  درواقع نقشه مفهومي نوعي ارائه دو دار بين مفاهيم است.بوده و به نوعي بازنمايي تجسمي روابط معني

ها شوند. اين نقشهها ساخته ميها از مفاهيم پيوند شده و مثالاي از دانش علمي است. اين نقشهمراتبي و بصري حيطه
هاي مفهومي بازتابي از اند نقشهشناختي نشان دادههاي عصب رواناند. پژوهشبراي حل مسئله و ساختارسازي مناسب

  .]6[اند طالعاتبندي انحوه كار مغز براي دسته
آموزان در موضوعات مختلف در هرچند نقشه مفهومي بدون ايراد نيست اما به دليل تاثير مثبت بر يادگيري دانش

ه نشان دادند ب ]7[. زارع و همكارانش در پژوهشي ]8[گيرد هاي آموزشي متفاوت بسيار مورد استفاده قرار ميجايگاه
تنظيمي سطوح باالي يادگيري  تواند بر پيشرفت تحصيلي و خودفيزيك ميكارگيري نقشه مفهومي در آموزش درس 

تر تعدادي از معلمان نقشه مفهومي را به عنوان يك راهبرد آموزشي براي ايجاد يادگيري عميق .تاثير مثبت داشته باشد
م تشكيل يك مفهوم جديد، آورد كه به هنگاگيرند. يك نقشه مفهومي اين امكان را فراهم ميآموزان به كار ميدر دانش

كاربرد  سازمان 
دهنده هاي 
ترسيمي

قبل از آغاز واحد يادگيري 

پيش آزمون دانش قبلي
بچه ها 

در حين واحد يادگيري

ارائه اطالعات با پردازش داده ها 
توسط دانش آموزان

پس از پايان واحد يادگيري

ارزشيابي ميزان درك بچه ها از 
مفاهيم
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تواند به عنوان شيوه اي تجربه و درك كسب شده در گذشته در يك چارچوب مفهومي مورد توجه قرار گيرد، بنابراين مي
  جهت ارائه مطالب درس به كار گرفته شود.

ها ها يا واژهمها، همان مفهوآيد. گرهيك نقشه مفهومي از سه قسمت اصلي به نام گره، پيوند و برچسب به وجود مي
دهند. معموال نوع ها را به هم ارتباط ميهايي هستند كه معموالبه طور يكطرفه واژهها پيكانهستند. پيوندها يا رابطه

توانند سلسله مراتبي يا هاي مفهومي ميهاي ذهني). ساختار نقشهپيوند بين اطالعات بايد مشخص باشد (تفاوت با نقشه
) داشتن ويژگي: براي نمونه ميدان 1ها هستند: . بيشتر پيوندها نشان دهنده اين نوع ارتباطغير سلسله مراتبي باشد

) ارتباط دسته/ عضو: براي مثال قانون كولن به ارتباط بارهاي الكتريكي 2الكتريكي ويژگي مهم بار الكتريكي است 
) ارتباط علت/ معلول: 4اند. مثبت و منفي) ارتباط بخش/ كل: مثال كل بارهاي الكتريكي داراي دو بخش 3پردازد. مي

  . ]4[براي مثال ميدان الكتريكي به دليل حضور بار الكتريكي است 
كنند. ها را توضيف ميهاي كوتاهي هستند كه نوع ارتباط بين گرهها يا عبارتها يا گزارهاي پيوند، جملهبرچسب

آيد (شكل گوييم كه واحد بنيادي نقشه به حساب ميه مياند، يك قضيدو گره را كه با يك خط برچسب دار متصل شده
2.(  

  
  

  
  دهد.هاي بار و ميدان الكتريكي را نشان مي: يك قضيه كه ارتباط مفهوم2شكل 

  
 Camp Toolsكاربرد نقشه هاي مفهومي در آموزش و پرورش را در قالب يك نقشه مفهومي كه توسط نرم افزار  

  .]6[شده است  نشان داده 3تهيه شده در شكل 
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  : كاربرد نقشه هاي مفهومي در آموزش و پرورش3شكل 

  
كنيم نيز  نمونه نقشه هاي مفهومي مربوط به بخش اول كتاب فيزيك سوم تجربي  را مشاهده مي 5و  4در شكل هاي 

  كه توسط دبير فيزيك طراحي شده است. 
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  : نقشه مفهومي مبحث الكتريسيته ساكن4شكل 

  
 

 

  شه مفهومي مبحث بهم بستن خازنها: نق5شكل 

  نمودار ون -4-2
مان به درك تمام پارامترها، شامل آموزاندهيم، به منظور تشويق دانشكه يك قانون يا اصل فيزيك را آموزش ميهنگامي

   .]9[توان از نمودارهاي ون استفاده كرد ها و درستي آن اصل، در تركيب با ساير قوانين يا مطالب، ميمحدوديت
ها به كار برد. در كتاب درسي از نمودارهاي ها را اولين بار رياضي داني به نام ون براي نمايش ارتباط مجموعهدهندهاين سازمان

ها شود. با توجه به اينكه به كمك ونهاي آمار و احتمال، زبان شناسي، منطق و رايانه استفاده ميون بيشتر در زمينه
ها و شوند يا بيشتر مقايسه مفاهيم را از طرق تاكيد بر شباهتهاي گوناگون نمايش داده ميعههاي منطقي بين مجموارتباط
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كه ها نشان دادند هنگاميتوان از ون ها استفاده كرد. پژوهشكنند، در فيزيك نيز ميهايشان براي ما آسان ميتفاوت
 6هاي هاي مطالعه قويتري دارند. شكلكنند و مهارترك ميتر دبرند، مفاهيم علمي را عميقها را به كار ميآموزان وندانش

آموزانم از مبحث الكتريسيته را به منظور درك بهتر دانش 7هايي از نمودارهاي ون در فيزيك مي باشند. شكل نمونه 7و 
  ام.آموزان قرار دادهو در اختيار دانش ساكن در فصل اول كتاب فيزيك سوم تجربي طراحي كرده

         

  : نمودار ون مفاهيم اصلي الكتريسيته ساكن 7: نمودار ون نوسانگرها                                        شكل 6شكل                   
  

  هاي جرياني):كليدهاي دو راهي (چارت -4-3
كنند الگوهايي را به ما كمك ميها بندي كردن است. دسته بنديهاي علوم تجربي طبقههاي اساسي در شاخهيكي از مهارت

ها در مباني كامپيوتر از كه به سادگي قابل تشخيص نيستند پيدا كنيم. بيشتر در دروس زمين شناسي، زيست شناسي و الگوريتم
شود. هر شود. ساختار اين كليدهاي به شكل يك چارت است كه از تعدادي قاب پرسش تشكيل ميكليدهاي دو راهي استفاده مي

ها شوند. كاربر با پاسخ دادن به پرسشدو مسير خروجي دارد كه بر اساس پاسخ بلي يا خير به پرسش مطرح شده انتخاب ميقاب 
اي از اين كليدهاي دو راهي نمونه 8. در شكل ]4[اش را مشخص كند تواند نام يا گروه نمونهبراساس شواهدي كه در اختيار دارد مي

  تجربي نمايش داده شده است. در يكي از موضوعات فيزيك سوم
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  ها: كليد دو راهي مقاومت8شكل 
  پوسترها و تصاوير -4-4

ها در جاهايي كه نياز به ها هستند.اين نگارههاي اطالع رسان نمايشگران تصويري اطالعات و دادهها يا گرافيكينفوگرافيك ا
شود بيننده با نگاهي كوتاه هاي اطالع رسان باعث مياز گرافيك استفاده .شوندها است، استفاده ميتوضيح ساده و يا سريع داده

قابل توجهي از اطالعات را كه شكل نوشتاري آن ممكن است مقاله بلند بااليي را تشكيل دهد، به سادگي از طريق بصري  جمح
صورت بصري دارد. حتي ارتباط ميان ما عالقه زيادي به تحليل و ذخيره اطالعات به  مغز .دريافت كند و حتي آن را به خاطر بسپارد

درك و يادگيري صورت فيزيكي و بصري داده ها و اطالعات براي مغز ما  .كند نه لغوياشيا و اطالعات را به شكل بصري ذخيره مي
اده از آموزان به استفترويج فعاالن حوزه آموزش و مخاطبان آن به خصوص دانش .به مراتب آسانتر از فهم شكل نوشتاري آنها است

ماندگاري مطالب در ذهن دانش آموزان در  تواند روند يادگيري را تسريع و تسهيل نمايد.هاي نوين و جذاب ارائه مطلب ميشيوه
از اينرو به جمع بندي مطالب درس فيزيك به در هر فصل به صورت طراحي يك پوستر  .]10[ اين شيوه بيشتر خواهد بود

آموزان با تمركز و مشاهده مكرر آنها توانستند ). با نصب اين پوسترها در كالس، دانش12تا  9هاي ايم (شكلاينفوگرافيكي پرداخته
كه پيش از اين نسبت به اين درس بدون انگيزه و به اجبار مطالعه مطالب كتاب فيزيك خود را به آساني و با عالقه فراگيرند. درحالي

  كردند.مي
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                             كتريسيته ساكن: پوستر ال9شكل 
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  : پوستر كار و انرژي پتانسيل10شكل                                                    
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                     : پوستر الكتريسيته ساكن                                          11شكل 

  : پوستر كار و انرژي پتانسيل12شكل 
  
  نتيجه -5

آموزان، افزايش عالقمندي آنها به مطالعه با توجه به تغييرات تكنولوژي و تجهيزات آموزشي، به منظور بهبود يادگيري دانش
هاي نوين در آموزش فيزيك ايد از روشآموزان بكتب درسي به ويژه فيزيك، كاهش زمان مطالعه و افزايش كيفيت يادگيري دانش

هاي استفاده كرد. در اين پژوهش به مطالعه چند شيوه نوين در آموزش بصري فيزيك پرداخته شد. در ابتدا به مطالعه سازمان دهنده
زيك از قبيل هاي ديداريِ كاربردي در فيدهندهديداري، اهميت و جايگاه آنها در آموزش فيزيك پرداختيم. سپس مهمترين سازمان

هايي از آنها را مرتبط با مباحث كتاب نقشه مفهومي، نمودار ون، كليدهاي دوراهي و پوسترها و تصاوير را معرفي كرديم و نمونه
  فيزيك سوم دبيرستان ذكر كرديم. 
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نكاشي بر ساختار نوشتاري متن كتاب فيزيك دهم با ك
  استناد به تجربه و تخصص

  
 ٤٤*1بشرا زاهدي 

 

 gmail.com76boshra.zahedi@دانشجوي كارشناسي پيوسته دانشكده شهيد شرافت تهران،  1

  

  چكيده
جهاني و  هايرفت كه كتب درسي همگام با آموزشجهاني، بستر به اين سمت پيش آموزش باتوجه به تغييرات

ما ااست؛ هاي درسي توسط تيمي متخصص و محقق تغيير يافتهآموزان تغيير پيدا كند. اكنون كتابهاي دانشويژگي
ن جديد اي كه شاهد دبيران اجراكننده اين متوشود. در دورههايي مشاهده ميدر بسياري از تغييرات، همواره چالش

اري ها در برخي موارد، نوشتحكايت از آن داشت كه گويا اين كتابها بوديم، تجربه زيسته دبيران در دبيرستان
تار رو محقق در نظر گرفت، پژوهشي جهت كنكاش ساخآميز دارد، كه به راحتي قابل چشم پوشي نيست. از اينابهام

 1394-1395نوشتاري متن كتاب فيزيك دهم به عنوان اولين كتاب تغييريافته دوره متوسطه دوم در سال تحصيلي 
ترجم نفر ازمتخصصان م 10آموزان در حوزه فيزيك انجام دهد. بدين منظور، براي تسهيل امر ياددهي يادگيري دانش

قق ي محنفر از دبيران برجسته فيزيك از استان تهران انتخاب شد و به پرسشنامه 25فيزيك از دانشگاه تهران و 
اب فيزيك دهم، تنظيم شده بود پاسخ دادند و نظرات اي كه براساس تخصص هر گروه در زمينه نوشتار كتساخته

 خود را دراين زمينه ارائه كردند.

- سبب ترجمه تحتهايي از اين كتاب تازه تاليف شده، بهدهد؛ بخشميهاي اين پژوهش نشان تحليل يافته

ه شده در اين كار برد. همچنين برخي از اصطالحات بهداردهاي فيزيك هاليدي، پيچيدگي مفهومي الفظي كتاب
ته است؛ كار رفتر يك مفهوم بههايي كه براي يادگيري سادهو مثال نداردالمللي فيزيك جايي كتاب، در واژگان بين
موزش هاي مهم و پركاربرد در ساختار آهاي درسي رسانهكه كتاب.اما باتوجه به آنداردسازي خود نياز به روشن

  ين نحو ارائه كرد.كشور است؛ بايد كوشيد آنها رابه بهتر

  كلمات كليدي

  كتاب فيزيك دهم، نوشتار، ترجمه، برنامه درسي
 
 
 

                                                            
 بشرا زاهدی ٤٤
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  مقدمه
ــفنو  معلو ي¬زهحودر  لتحو هيژو به ،يكمو  بيست نقر تتحوال ــپيو  ورياـ ــنظري يشادـ ــههـ و  شدر مينهدر ز جديد ياـ

 تتحوالمسئله كه هرگونه  يناما با توجه به ا قلمداد كرد يضرور يرا امر يدرس هاي¬كتاب ايمحتوو  رساختادر  لتحو ي،گيرديا
ست در  كه يعسر صورت  يدبا يد،بوجود آ ننساا ندگيد زبعاا تماميدر  نماز لطوقرار ا   سيستماتيكو  مندمنظا تربيتيو  تعليمبه 

 هپرمخاطرو  سناناش مسير يندر ا دنسپرره  ايبر قبلي نقشهو  حرـط دوـجپاسخ دهد، و يبشر معاجو دهگستر يهازنياباشد تا به 
راه همان برنامه  ي¬برنامه و نقشه يناست. ا وريضرو  مسلم رمواز ا يد،نما ترسيمرا  شنرو اي¬هيندآ دـنابتو كه شيورپرو زشموآ

  است.  يمل يدرس
ست كه نقشه كالن برنامه ¬يسند ي،مل درسي¬برنامه كشور را به منظور تحقق  درسي¬و چهارچوب نظام برنامه درسي¬ا

  ]1.[سازد¬يم يينو تب يينه اهداف آموزش و پرورش تعب يدنبخش
اســت.  »يدرســ هاي¬كتاب«آن  ينياســت و جلوه ع ¬يادگيري هاي¬فعاليت راه¬برنامه دســتورالعمل مدون و نقشــه اين

 ديندر فرا ياتيح يارو نقش بس كنند¬يهمه روزه از آن استفاده م يرانهستند كه معلملن و فراگ هايي¬رسانه ي،درس هاي¬كتاب
 زانوـمآ نشدا فعاليتكه  ستا هشد بمحسو يگيرداـي عـمرج رينـت مهم ها¬¬كتاب ين] ا2.[كنند¬يم يفاا يادگيري -ياددهي

امر خواستار  ينشكل نوشته شوند. ا ينبه بهتر يدپس با دميگير ارقر شيابيو ارز يـسربر ردوـمآن  ايوـمحت ساـسا رـب ناـمعلمو 
 يبا اجرا ي،حاكم بر برنامه درســ ياز اصــول منطق يتوزارت آموزش و پرورش با تبع يدرســ هاي¬كتاب يفآن اســت كه دفتر تال

كند تا  يدو تول يهرا ته يدرســ هاي¬كتاب يمحســوب نظام، محتوا هاي¬يو خط مشــ ها¬يريجهت گ يكردها،رو ها،¬ياســتســ
  سوق دهد. درسي¬آموزش و برنامه ياصل هاي¬هدف سمت به را معلمان و آموزان¬دانش

ش با ستقرار نظام آموز ص 3-3-6 يا سال تح س هاي¬كتاب يدر محتوا يبه بعد، تحول 91 يلياز  ستور كار وزارت  يدر در د
 يلي. به دنبال آن در سال تحصيدو متوسطه اول انجام ييابتدا ي¬دوره يدرس هاي¬آموزش و پرورش قرار گرفت و به تحول كتاب

  . يافت ييرتغ يادينسند تحول بن ياجرا ياستار رد يدجد يكرددوره دوم متوسطه با رو يزن 96-95
مســتلزم تناســب با  ييراتتغ ينكه ا يافت ييرتغ 95-96در ســال  يهپا ينا هاي¬كتاب  يرهمانند ســا يزدهم ن يزيكف كتاب

س يزيكاهداف برنامه آموزش ف شناخت خود، خلق و خلقت و در ج يمل يو مطابق با برنامه در صه ارتباط با خالق،  هت در چهار عر
صر تفكر، تعقل، ا يتتقو شد.در ا وو عمل  يمانپنج عن س يناخالق با شتار و محتوا يپژوهش به برر  يددهم از د يزيككتاب ف ينو

 با مطابق شده¬نوشته ينگارش و نوع محتوا يوهش ينا يزانمسئله  گه تا چه م اين كنكاش به و است¬شده¬پرداخته  ينمتخصص
 .است¬پرداخته شده ستا¬يدهگرد يمتنظ درسي¬برنامه اهداف

  
  

 اهداف اصلي تحقيق:        

 بررسي و تحليل نوع ترجمه ، نگارش ،تصاوير و محتواي فيزيك دهم . 1

 پي بردن به عيوب و نقائص متن فيزيك دهم . 2

صاحب  . 3 صول برنامه درسي ملي و قرار دادن اين نتايج در اختيار مؤلفان و مترجمان  ساس ا بررسي و تحليل پژوهش بر ا
 ر اين زمينه تجديد نظر فرمايندنظر تا د

 
   :يقروش تحق

روش تحقيق از نوع توصـــيفي و تحليلي اســـت .گرداوري اطالعات به طريق كتابخانه اي با بررســـي مقاالت و پژوهش هاي 
شده است. و همچنين تحقيق ميداني  مرتبط با كتاب هاي درسي وخصوصا فيزيك دهم كه در مدارس آموزش داده ميشود انجام 
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صص هر گروه در زمينهاز را ساس تخ ساخته برا شنامه محقق  س صان و معلمان فيزيك و ارائه پر ص صاحبه با متخ شتار و ه م ي نو
  است.محتواي فيزيك دهم انجام شده

  
  

  كنندگان:شركت
ز نفر از دبيران برجســته فيزيك ا 25نفر از متخصــصــان مترجم فيزيك از دانشــگاه تهران و  10جامعه آماري اين تحقيق را 

  اند. استان تهران تشكيل داده

  

  

  ابزار هاي پژوهش:   
  ابزار هاي گرد آوري اطالعات در اين تحقيق شامل موارد زير است.        

  دهم بر اساس آن نگارش شده است. يزيككه ف يمنابع اصل  .1
  دهم يزيككتاب ف  .2
  ي مل يمقاالت مربوط به برنامه درس  .3

  ساس آن نگارش شده اند:منابع اصلي كه فيزيك دهم بر ا
  اين متن به منظور تحليل وبررسي نوع نگارش و ترجمه اي كه براساس آن فيزيك دهم نوشته شده است انتخاب شده است.

  كتاب فيزيك دهم:
شكل و  سجام ، سي ان شده آن و براي برر صلي و ترجمه ن سه با متن ا سي نوع ترجمه در مقاي اين متن به منظور تحليل و برر

  ش ومحتوا و تطابق آن با برنامه درسي ملي استفاده شده است.نوع نگار
  مقاالت مربوط به برنامه درسي ملي: 

هاي درســي و تطبيق دادن محتواي نوشــته اين مقاالت به منظور جمع آوري اطالعات در مورد اهداف برنامه درســي و كتاب
  شده با اين اهداف استفاده شده است.

  
  

  ي اجراي تحقيق: شيوه
دقت به  ها خواسته شد تا بامترجم متخصص و با تجربه در زمينه فيزيك از دانشگاه تهران انتخاب و از آن 10ين مرحله در ا

ها گويي به اين سوالي پاسخسواالتي در حوزه تخصصي خود، در زمينه ترجمه و ويراستاري كتاب فيزيك دهم پاسخ دهند. شيوه
تر از بين چهار گزينه خيلي زياد، زياد، كم و خيلي كم يك مورد را كه به نظرشان صحيح ها در هر سوالبه اين صورت است كه آن

ي تخصصي خود، در جهت بهبود كتاب فيزيك دهم ارائه كنند. است انتخاب كنند و در پايان نظرات و پيشنهادات خود را در حوزه
  كند. را با اهداف برنامه درسي مقايسه مي  هادر نهايت محقق يافته هاي اين بخش از پژوهش را بررسي كرده و آن
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  ها: يافته

  
  1جدول 

  
  خيلي كم  كم زياد خيلي زياد سواالت  رديف

تا چه ميزان متن كتاب  1
را ترجمه تحت الفظي ميدانيد 

  ؟

  درصد0  درصد0 درصد20 درصد80

شتاري متن در  2 شكل نو
توضــيح مطالب را تا چه ميزان 

  موثر ميدانيد؟
  

  درصد 40 درصد60 درصد0 ددرص0

ـــجام نثر اين  3 ميزان انس
 كتاب را به چه صورت ميدانيد؟ 

  

  درصد60 درصد40 درصد0 درصد0

ين  4 ب ني  يزا م ــا چــه  ت
لب كنوني موجود در اين  طا م
درس با مطالب آموخته شـــده 

  قبلي ارتباط دارد؟

  درصد0  درصد 40 درصد60 درصد0

كال  5 ـــ چه ميزان از اش
ي فيزيك كتاب، از منابع رســم

  اند و بومي سازي نشده اند؟
  

  درصد0 درصد60 درصد20 درصد20

تــا چــه ميزان ويرايش  6
ـــي بر روي متن ترجمه  فارس

 شده صورت پذيرفته است؟

  

  درصد100  درصد0 درصد0 درصد0

تــا چــه ميزان اين نوع  7
ترجمه به گيرايي و رواني متن 

  است؟كتاب كمك كرده

  درصد80 درصد20 درصد0 درصد0

چه ميزان مترجم ازت  8 ا 
به واژه هاي درســــت و دقيق 

ـــلي جــاي واژه هــاي متن اص
  برگزيده است؟

  درصد30 درصد30 درصد40 درصد0

تا چه ميزان در اين متن  9
ــانه ــي توجه به نش هاي  نگارش

  است؟شده

  درصد30 درصد60 درصد10 درصد0
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سواالتي هران انتخاب و از آندبير فيزيك از دبيران برجسته استان ت 25در قسمت دوم تحقيق،  شد تا با دقت به  ها خواسته 
آموزان اين پايه هاي دانشها و تواناييي تناســـب متن كتاب فيزيك دهم با ميزان قابليتي تخصـــصـــي خود و در زمينهدر حوزه

  هاي اين بخش به روش قبل انجام شد. گويي به سوالي پاسخطراحي شده بود پاسخ دهند. در ضمن شيوه
  
  

  2جدول شماره
  

خـيــلــي         كم      زياد     خيلي زياد سواالت           رديف
  كم

تــا چــه ميزان محتوا،  1
شــكل و تصــاوير اين كتاب بر 
لت ايران  نگ م اســــاس فره

  تنظيم شده است؟

  درصد20  درصد80 درصد0 درصد0

چه ميزان ويرايش  2 تا 
ــي بر روي متون ترجمه  فارس

  شده صورت پذيرفته است؟

  درصد20  درصد80 درصد0 درصد0

تا چه ميزان اين كتاب  3
ـــطح توانايي  ـــب با س متناس
ذهني دانش آموزان و قابليت 
  هاي آنها انتخاب شده است؟

  درصد20  درصد40 درصد40 درصد0

چه ميزان محتواي  4 تا 
يت و  تاب ميتوان خالق اين ك
ستعداد هاي دانش آموزان را  ا

  پرورش دهد؟

  درصد80  درصد20 درصد0 درصد0

  
  

  گيري:نتيجه
  

هاي انجام شده از طريق پرسشنامه و مصاحبه با افراد متخصص اين زمينه بر روي شيوه نگارشي متن كتاب پژوهش و بررسي
ست كه بخش سبب ترجمه تحتهايي از اين كتاب تازه تاليففيزيك دهم گوياي اين حقيقت ا هاي فيزيك الفظي از كتابشده، به 

  كند:گونه بيان ميمفهوم انجماد و گرماي نهان ذوب را اين 118ي مفهومي دارد. به طور مثال در صفحههاليدي، پيچيدگي 
شدن است و الزمه« ي اين فرايند گرفتن گرما از مايع است تا انجماد يك مايع و تبديل آن به يك جامد، عكس فرايند ذوب 

دهد. گرماي منتقل شــده براي تغيير تغيير حالت بدون تغيير دما رخ ميجا نيز ملكول ها در يك ســاختار جديد قرار گيرند. در اين
حالت جسم جامد به مايع يا از مايع به جامد با جرم جسم رابطه مستقيم دارد. نسبت اين گرما به جرم جسم را گرماي نهان ويژه 

  »گويند. ذوب مي
شده  صورت روان ترجمه ن سان اين كتب معتقدند، متن اين كتاب به  صورت نگرفتهمدر سي بر روي آن  ست، و ويرايش فار ا

توانند به آساني مفاهيم علمي را از آن استخراج كنند. همچنين اين موضوع سبب شده بخش اعظمي از وقت بنابراين فراگيران نمي
ر اين نوع اســت تلف شــود. از طرف ديگآموزان كه به خاطر نگارش نامناســب بوجود آمدههاي دانشكالس، براي پاســخ به پرســش

هاي درســـي در برنامه درســـي ملي تواند محقق اهداف مربوط به كاهش حجم كتابترجمه حجم كتاب را باال برده و اين امر نمي
  ]3هاي يادگيري فراهم سازد. [هاي مطلوبي را براي فعاليتشود تا بتواند فرصت
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سبي و دگر صطالحاتي همچون نيروي هم چ صان براين باورند ا ص سبي، در واژگان بينهمچنين متخ المللي فيزيك جايي چ
شناختهندارد و واژه شناختههاي  صطالحات بين المللي علمي تنها چهار نيروي  اي نيروي هسته«شدهشده جهاني نيست. زيرا در ا

  ]4وجود دارد. [» اي قوي، الكترو مغناطيس و گرانشضعيف، نيروي هسته
است خود نياز به روشن  كار رفتهتر يك مفهوم بههايي كه براي يادگيري سادهنكته بسيار مهم ديگر آن است كه برخي مثال

ــده ــتفاده نش ــتري دارد و از لغات رايج و ملموس زندگي در اين موارد اس ــازي بيش ــت در حاليس كه مولفان اين كتاب يكي از  اس
  ه درسي نيز هست.دانند كه هدف برنامهاي كاربردي زندگي ميهاي كتاب را استفاده از مثالويژگي

هاي فروسرخ شود كه براي ارائه يك نمونه زيستي در مورد تابشمشاهده مي 130-132نمونه آشكار از اين موضوع در صفحه 
شده ستفاده  سكانك ا شده نيست كه است در حاليكه به گفته متخصصان و دبيران، اين گياه حتي براي آناز كلم ا شناخته  ها نيز 

هاي فروسرخ در آن دست يابند و بتوانند اين مفهوم را به وسيله اين مثال هاي آن به خاصيت تابشرفتن ويژگيبتوانند با در نظر گ
  آموزان تدريس كنند.براي دانش

شده است و بسياري از  نظرات متخصصان در زمينه تصاوير اين كتاب آن است كه اين تصاوير با كيفيت بسيار پايين گرفته 
است كه طبق اهداف برنامه درسي آموزش و پرورش تصاوير يك  هاي هاليدي گرفته شده است. اين درحاليبها مستقيما از كتاآن

  كند.ها ايفا مياي در نشان دادن مفهوم و باال بردن ادراككتاب نقش برجسته
تواند اين امر نمي هاي اين كتاب باالبودن حجم تمارين، فعاليت، كار در كالس و مســـائل پايان كتاب اســـت ويكي از ويژگي

هاي طرح فيزيك هاروارد كه يك طرح بسيار موفق در زمينه آموزش فيزيك آموزان راتقويت كند . عالوه براين كتابخالقيت دانش
  شود.مطرح است هيچگونه سوالي درآن ديده نمي

موزشـــي كتاب محور ايران، فيزيك دهم در نظام آبا توجه به آنچه گفته شـــد و اهميت و نقش مهم و محوري محتواي كتاب
ــده را در تدوين آن بگنجانند و در مســير اهداف  بايســتي مولفان توجه و وقت بيشــتري را در اين زمينه خرج كرده و نكات ياد ش

  برنامه درسي گام بردارند.    
  
  
  
  

  منابع:
   
سهيال، 1[ سرايي  حاظ انطباق با برنامه درسي ملي با اول به ل ، پايان نامه بررسي تغييرات محتواي كتب درسي پايه1391]. 

  رويكرد روانشناسي تربيتي
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 چكيده

آرايش الكتروني بر اساس مدل بورباعث دور شدن دانش آموز از مدل كوانتومي مي  رسم
و اين امر يادگيري اين روش را دشوار مي كند بر همين اساس الزم است كه تنها به شود 

صورت مختصر به مدل بور پرداخته شود و بعد از آن رسم آرايش الكتروني را بر اساس مدل 
كوانتومي گفت و از تركيب كردن اين دو مدل با هم خودداري كرد تا دانش آموزروش بور 

تومي به كار نگيرد. به اين منظور در اين مقاله سعي بر آن شده را براي فهميدن مدل كوان
است كه ابتدا نگاهي به اثبات معادله شرودينگر بيندازيم و منتج شدن اعداد كوانتومي را بر 
اساس معادله شرودينگر و سپس به بررسي اين اعداد براي بهتر فهماندن آن به دانش 

                                         آموزان شويم.                         

 

مكليد واژه: مدل كوانتومي، آرايش الكتروني، اعداد كوانتومي، شيمي سال ده  
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 مقدمه

 

نيلز ارائه شد. كاشف بور،  اتماست كه براي توضيح ساختمان  هاييمدليكي از  (Bohr model) :انگليسيبه  :مدل اتمي بور
چنين پيشنهاد داد كه  مدل اتمي رادرفورددان دانماركي در زمينه چگونگي طيف نشري خطي اتم عناصر با پذيرفتن فيزيك بور

ش هستند. ها در اطراف هسته اتم در سطوح انرژي مشخصي قرار دارند و در اين سطوح به دور هسته اتم در حال چرخالكترون
هايي كه از هسته دورند، انرژي كمتري تر هستند، نسبت به الكترونتر به هسته نزديكهايي كه در سطوح انرژي پايينانرژي الكترون

دارند. پس براي انتقال الكترون از سطح انرژي پايين به سطح انرژي باال، بايد انرژي معادل اختالف انرژي بين آن دو سطح را به آن 
 .است كوانتيده (گسسته)ها در يك اتم ن بدهيم. پس انرژي الكترونالكترو

از سطوح انرژي باال به سطوح  هاالكترونشود، بر اثر انتقال مدل اتمي بور نشان داد كه طيف نشر خطي كه از اتم عناصر گسيل مي
شود. اگر نور آزاد شده را از منشور يابد و به صورت نور و گرما آزاد ميانرژي پايين است، كه در اين انتقال انرژي الكترون كاهش مي

و هليم انجام شده  هيدروژنهاي هايي كه با اتمشود. بور مدل اتمي خود را بر اساس آزمايشف نشري آن مشخص ميعبور دهيم طي
، اورانيومهاي سنگيني مانند معروف است) براي اتم منظومه شمسي ساخت به همين دليل مدل اتمي او (كه به مدلبود مطرح مي

، هايزنبرگي از دانشمندان مانند با همكاري بسيار )ابر الكترونيكرد. به همين دليل مدل اتمي كوانتمي (يا آهن و ... صدق نمي
  )1.(به اين مدل اتمي كمك كند هاي خود نيز توانستبا ارائه فرمول اينشتينمطرح شد. البته  شرودينگرو  پالنك

هر اتم، تعدادي الكترون دارد كه به دور هسته اتم در حال چرخش اند. اين چرخش بايد به قدري سريع باشد كه الكترون به داخل 
شــناســيم، از مدل تامســون تا مدل بور و مدل ابر هســته ســقوط نكند و ســاختار اتمي از بين نرود.تمامي مدل هاي اتمي كه مي

تر و تروني، بيش از يك قرن پيش بيان شـــده اند. هر يك از اين مدل ها جاي خود را به مدل بعدي داده اند تا مدل اتمي كاملالك
اما مدل ساده بور هنوز هم در حال  ندارد، عمومي اذهان در جايگاهي زيادش، قدمت رغمعلي رادرفورد اتمي مدلتر بدست آيد.بالغ

ــــفــــاده اســــــت واز چــــرخــــه مــــدل هــــ ــــمــــي مــــحــــواســــــت  .اســــــتنشــــــدهــــاي ات

ـــال ـــري خطي اتم كار مي، نيلز بور فيزيك1913در س  اتمي مدل		كرد با پذيرفتندان دانماركي كه در زمينه چگونگي طيف نش
در ســطوح انرژي مشــخصــي قرار داشــته و در حال چرخش به دور هســته هســتند. انرژي  هاالكترون كه داد پيشــنهاد رادرفورد،
هايي كه از هســته دورند، انرژي كمتري تر به هســته نزديكتر هســتند، نســبت به الكترونانرژي پايين هايي كه در ســطوحالكترون

سطح را  سطح انرژي باال، بايد انرژي معادل اختالف انرژي بين آن دو  سطح انرژي پايين به  دارند؛ بنابراين براي انتقال الكترون از 
ك اتم كوانتيده اســـت. بايد به اين نكته توجه كرد كه اين مدل بيش از يك دهه به آن الكترون بدهيم؛ پس انرژي الكترون ها در ي

 !قبل از كشف نوترون بيان شد

شي براي پيداكردن حالت  صل آدياباتيك كه رو ست: ا شده ا ستوار  صل محكم، ا هاي كوانتومي ممكن درون يك اين نظريه بر دو ا
ترين تغييراتي يكي از مهم .دادا نظريه كوانتومي جديد در آن زمان، پيوند مياتم بود و اصل تطابق كه الكترديناميك كالسيكي را ب

سال  ست. در  صل بنيادي ا شده، واژگوني اهميت اين دو ا صلي را بازي مي1918كه انجام  صل آدياباتيك، نقش ا كرد و تقريبا ، ا
بعدي، اين اصل مهم، حذف شد و اصل تطابق، اهميت هاي داد، اما در طي سالالشعاع قرار ميكامال اصل تطابق نظريه بور را تحت

ــــــت آورد و كــــاربــــردهــــاي جــــديــــد و مــــفــــيــــدي پــــيــــداكــــرد ــــــتــــري بــــدس  .بــــيش

ــته بچرخد و دوم اينكه  ــت كه الكترون همواره به دور هس ــرورتي نيس ــگفتي رخ داد: اول اينكه ض با ظهور مكانيك كوانتوم، دو ش
 ناحيه يك در		خاص باشند (به علت اصل عدم قطعيت هايزنبرگ). از طرفيتوانند در يك لحظه معين در يك مكان الكترون ها نمي

ست اگر مكان الكترون را اندازه بگيريد، يك نقطه  مكاني هر در لحظه يك در توانندمي ها الكترون بزرگ، شند. نكته جالب اينجا با
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ساختا به براي روش ترينمرسوم		دست خواهيد آورد.معين در يك ناحيه به ، پيداكردن تصوير فضاي اطراف ر يك اتمدست آوردن 
هسته است كه اين فضا بيشتر به يك ابر تاريك شبيه است. تصوير فضاي اطراف هسته نشانگر اين موضوع است كه الكترون در هر 

صحيحي الكترون ابر مدل بنابراين		است؛ حركت حال در الكتروني، ابر		لحظه بدون آنكه مكانش معلوم باشد درون از اتم را ي، تصوير 
شان مي صلي لطمه بزند.ن توان براي كرد. از اين مدل ها مي رد را بور مدل توانمي هاي مدل چنين با		دهد بدون اينكه به مفاهيم ا

 )2(مطالعه تركيب هاي شيميايي و يا براي يافتن مكان الكترون بهره برد.

 

 The Schrodinger Eqnotion معادالت شرودينگر 

 

 راتي كه درداخل اتمذن دادكه مي توان اصطالح لويي دوبروي را عموميت داده و دوگانگي موج و ذره را به اروين شرودينگر نشا
مهاي فيزيكي است و پيوند شده اند نسبت داد(مثالً به الكترونهاي يك اتم).پايه معادله شرودينگر براساس انرژي مجاز سيست

  ناميده مي شود ميسر است.موج  موجي كه تابع محاسبه آن به كمك رابطه ي نظريه

Ψ sinمعادله موج  2  

A،عبارتست از دامنه يا ارتفاع موجλ طول موج وx مختصات موج نسبت به محورx:ها، اگر از رابطه تابع مشتق بگيريم خواهيم داشت  

Ψ΄₍ₓ₎
dΨ
dx

2
cos 2  

  عبارتست از:xسبت به ومشتق مرتبه دوم آن ن

sin 2  )1                                                        (  

sinبه جاي )1( اگر در رابطه    را قرار دهيم خواهيم داشت: Ψمقدار مساويش يعني  2

   )2(                                                                  

ضرب كنيم  جرم و سرعت ذره مي باشد.اگر طرف راست رابطه را در vوmكه  انرژي جنبشي ذره عبارتست از 
  خواهيم داشت:

                      )3(  Ec                                                                                                  

است طول موجي نسبت داد يعني طول موج نسبت داده شده به  vبنابر رابطه لويي دوبروي مي توان به اين ذره كه داراي سرعت
  ذره عبارتست از:

λ  
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ينگر متكي به طول موج منتسب به ذره ودرنتيجه به كاربردن رابطه موج براي ذره است). رابطه لويي روبروي را ( پايه معادله شرود
 به توان دو رسانده:

m v
h
λ

 

  را قرار دهيم: مقدار مساويش  در رابطه واگر به جاي

)4(  Ec 

)3،5(  

  ) قرار دهيم:4راحساب كرده و در رابطه( ) مقدار2( ابطه در ر

λ
4π Ψ
d v
dx

 

Ec
1
2
h
m

1
4π Ψ

d Ψ
dx

 

EC
h

8π mΨ
d Ψ
dx

 

  )v) .(6انسيلش(و انرژي پت   )Ecعبارتست از مجموع جبري انرژي جنبشي الكترون( Eمجموع انرژي الكترون

                                     

Ec
h

8π mΨ
d Ψ
dx

E V 

  و از آنجا:

d Ψ
dx

8π mΨ
h

E V  

  و يا به صورت ديگر:

d Ψ
dx

8π mΨ
h

E V 0 

  طرف چپ رابطه ببريم: را به  vضرب كرده و Ψاگر طرفين را در

h
8π mΨ

d Ψ
dx

vΨ EΨ 
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اين عبارت رابطه شرودينگر را درمختصات يك بعدي نشان مي دهد و اگر اين رابطه را براي يك دستگاه مختصات سه بعدي 
  )4،5((دستگاه دكارتي) در نظر بگيريم رابطه به بصورت زير خالصه مي شود:

d Ψ
dx

d Ψ
dy

d Ψ
dz

8π mΨ
h

E V 0 

) به وسيله معادله شرودينگر به ترتيب فوق بيان مي شود.مقاديرمشخص دراين xحركت يك ذره در يك مسير مشخص(مثالً مسير 
يا انرژي  مجازذره انرژي كوانتيده  Eو مقادير نامشخص عبارتند از Xانرژي پتانسيل ذره نسبت بهvجرم ذره وmرابطه عبارتنداز:

.مادامي كه اين رابطه را در مورد سيستم هاي حقيقي مثالً اتم هيدروژن استعمال مي كنيم wave Functionتابع موج Ψو
مربوط به اعداد كامل يا كوانتايي باشدو بدين ترتيب انرژي كوانتيده و اعداد كوانتايي  Eرابطه غيرقابل حل مي باشد مگر اينكه ارزش

  رودينگر منتج مي گردد نه از مكانيك نيوتون كه بوهر در نظر گرفته بود. از نظريه ش

  

Ψچيست؟  
|هيچ تعريف بخصوصي ندارد با وجود اين مربع قدرمطلق آن يعني اهميت زيادي در فيزيك دارد، يك اصطالح رياضي است  |

  محلي به محل ديگر. براي پيدا كردن احتمال يك ذره يعني عبارتست از احتمال وجود ذره متغير از

  

  The Heyrogen Atomاتم هيدروژن

با استفاده از رابطه ي شرودينگر مطالعه دقيق نظري از اتم هيدروژن شده و نتايج آن كامًال مطابق نتايج حاصله از تجارب عملي 
  است. بعالوه اين مطالعات صحت مكانيك موجي را ثابت كردند.

اتم و وضعيت قرار گرفتن اتمها در جدول تناوبي و شناختن پيوندهاي شيميايي،الزم است براي دريافتن روابط موجود بين خواص 
به طور كامل وضع قرار گرفتن الكترون را در اتم هيدروژن دانست و بعد آن را عموميت داده و وضع قرار گرفتن الكترونهاي ساير 

عداد كوانتايي را فرض كنيم ولي درمكانيك موجي مدرن اين طور عناصر را در اتم آنها تشخيص داد. در نظريه بوهر الزم بود وجود ا
نيست. فقط كافي است كه رابطه ي شرودينگر را براي اتم هيدروژن در نظر بگيريم،اعداد كوانتايي يا پيمانه اي خود به خودمثل يك 

كنند. اين اعداد طبق نظريه بوهر نتيجه رياضي ظاهر مي شوند.چهار عدد كوانتايي،انرژي و وضعيت الكتروني اتم را مشخص مي 
مفاهيمي مخصوص به خود وتا اندازه ي نادرست دارند،با وجود اين درشناخت وضعيت قرار گرفتن الكترونها در اتم ما را كمك مي 

صل و نمايند،لذا آنها را همانطور كه بوهر در نظر گرفته، بيان وسپس با تشريح حل معادله شرودينگر همين اعداد خود به خود حا
  )5(آنها را در قيافه جديد و كامالً درست دوباره خواهيم شناخت.

 n(   The Principal Quantum Numberعدد كوانتومي اصلي (
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عبارتست  n  ) يا ترازهاي مختلف انرژي ممكن كه به ازاي آنها الكترون مي تواند حول محور مستقري بگردد.nعدد كوانتومي اصلي (
   )(1,2,3,4از عددي كامل و مثبت 

الكترون نيز داراي كمترين مقدار انرژي است.ازكليه ي اعداد مهمتر بوده زيرا كه مقدار آن انرژي پيوند  nبه ازاي كمترين مقدار 
  مي باشند مطابق رابطه زير معلوم مي دارد. zالكترون اتم هيدروژن و يا ديگر اتمهاي يك الكتروني را كه داراي بار هسته اي 

E   

به ترتيب عبارتند از جرم و بار الكترون و اين رابطه از حل معادله ي شرودينگر حاصل شده وهمان نتيجه اي  eو mدر اين رابطه 
  )5،7است كه بوهر از فرضيه هايي كه چندان درست نبودند به دست آورده بود.(

  

  )L(عدد كوانتومي سمتي يا اندازه حركت زاويه اي

The Angular-Momentum Quantum Number 

بنا به نظريه ي اتمي بوهر يك مدار دايره اي حالت استثنايي گردش الكترون به دور هسته مي باشد.حالت عمومي عبارت از مدار 
  بيضي است كه هسته در يكي از كانونهاي آن قرار دارد.

باشد و از آنجا تغييرات  انرژي جنبشي  حاصل گشته و اين تغييرات در روي يك مدار بيضي شكل سرعت الكترون نمي تواند ثابت 
بدين ترتيب  بنابراين، براي الكترون تنها بعضي از مدارهاي بيضي شكل استثنايي مجاز مي باشند. پيمانه اي (كوانتيده) مي باشند،

مدار را تعيين مي كند. زيادترين مقدار آن ) ناميده مي شود كه ضريب بيضي بودن lدومين عدد كوانتومي اندازه حركت زاويه اي (
متناسب با اندازه حركت زاويه اي خيلي زياد است. چون الكترون داراي اندازه حركت زاويه اي است حتمًا داراي انرژي جنبشي 

يز ) محدود مي شود به مجموع انرژي الكترون و لذا حيرت انگP=m.vحاصله از تحرك دوراني مي باشند. پس مقدار حركت (
 lمي نمايد. نظريه و تجربه نشان مي دهند كه  n) را محدود به مقدارlنخواهد بود اگر نظريه مقدار اندازه حركت زاويه اي الكترون(

 )5،7).(n-2,n-1,..,0,1) را داشته باشد يعني (n-1مي تواند تمام مقادير ممكنه كامل شامل صفر تا (

 m(  The Spin Quantum Numberعدد كوانتومي مغناطيسي(

مي توان يك الكترون را با اندازه حركت زاويه اي اش شبيه جريان الكتريكي كه در سيم حلقه اي مدوري جريان دارد مجسم نمود، 
چون جريان الكتريكي در داخل حلقه توليد ميدان مغناطيسي مي كند، لذا مي توان گفت تحرك الكترون در يك مدار مسدود نيز 

حاصل ازاندازه حركت زاويه اي الكترون  mمشخص كننده اين مغناطيسم است و چون  mمي نمايد. مقدارميدان مغناطيسي ايجاد 
 mمي باشد. نظريه و تجربه نشان مي دهند كه  lمي باشد لذا مقدار مجاز آن مربوط به ارزش عدد كوانتومي اندازه حركت زاويه اي 

):                               2L+1عبارتست از( mم صفر را داشته باشد.بدين واسطه ارزش + به انضما1و -1مي تواند كليه ارزشهاي عددي كامل بين
-l,(-l+1),…,0,1,2,…,(l-1),1  
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)5،7(  

   s    ( The Spin Quantum Numberعدد كوانتومي اسپين (
دوراني خود شبيه آهنرباي كوچكي عمل مي كند و بدين جهت گوييم كه  الكترون  عالوه بر ايجاد مغناطيسي حاصله از تحريك

در انگليسي به معناي چرخيدن و عبارتست از اندازه حركت دوراني يك ذره روي  To Spinالكترون داراي اسپين است. لغت
كاملي است. ذراتي كه اسپين خودش و مقدار آن براي ذرات بنيادي  كامالً مشخص ومحدود مي باشددو ارزش آن عدد كامل يا نيمه 

وغيرهآنها نيمه كامل مي باشد( و نام داده مي شوند و ذراتي كه اسپين آنها عدد كامل است  Fermion) و
  ناميده  مي شوند.   ) Bosenوغيره3و2و1(

به  lرا تعيين و  lمقدار  nت. چون ارزشاس الكترون  و پروتون و نوترون جزو دسته فرميون هستند ، يعني اسپين آنها برابر با 
را معين مي نمايد. بنابراين، ممكن است تركيبات بخصوصي از اعداد كوانتومي وجود داشته باشند. به  mنوبه ي خود ارزش مجاز

م . چون است را درنظر مي گيري n=1عنوان مثال پايين ترين تراز انرژي  هيدروژن(حالت اصلي و پايدار) يعني حالتي كه در آن 
ارزش مجاز  lاست. مقدار  l=0) نمي تواند بيشتر از يك مقدار داشته باشد وآن هم l) است بنابراين،(n-1محدود به صفر و( lارزش 

m ) 2را تعيين مي كند، نظر به اينكه به ازايl+1 مقدار (m ،معلوم مي شود  

 )2 0 بدينيان اتم .وعبارتست از sباشد mوlو n) وباالخره هرچه مقدار m=0عبارتست از( m) لذا ارزش مجاز1
شهاي  شد كه به ترتيب عبارت از ارز شته با صلي و پايدار خود وجود دا صورت مي تواند در حالت ا و mو lو nهيدروژن فقط به دو 

s .مي باشد  

            

  

  

  

لت تحريكي اتم هيدوژن است اگر الكترون تحريك شده (يعني مقدار انرژي اضافي كسب كرده باشد) تركيبات ديگر متناسب با حا
و به جاي حالت اصلي و پايدار خود، در حالت تحريكي بسر برد، اوًال شماره تراز آن تغيير خواهد كرد،مثًال الكترون با كسب يك 

مي تواند مقادير بين  lاً عدد كوانتومي سمتي (اندازه حركت زاويه اي) رفته است، ثاني n=2به تراز n=1) از ترازhvكوانتا انرژي(
 L=0   , L=(2-1)=1                           را داشته باشد.لذا ارزشهاي آن نيز به صورت زير تغيير خواهد كرد:  )n-1صفر و(

 -1و0و1عبارتند از: mباشد ارزشهاي مجاز l=1و اگر مي باشد   داراي ارزشهاي  sصفر است ونيز mباشد تنها ارزش مجاز l=0اگر
وجود داشته باشد. اين هشت   n=2است. بنابراين، به هشت صورت مختلف الكترون اتم هيدروژن مي تواند درحالت   برابر sوباز

گنجانده شده  2ف) در جدول هاي مختل nتركيب اعداد كوانتومي ،متناسب با يك انرژي مي باشد، تركيبات ممكن برلي ترازهاي ديگر(
  اند.

s  m  l  n  s  M  L n 

1
2

1 و  1  0  0 
2

 0  0  1  
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) كسب نمايد به جاي اينكه در تراز اصلي hv و ´hvموقعي كه الكترون اتم هيدروژن بيشتر تحريك  شده است يعني دو پيمانه انرژي(
براي لذا تعداد بيشتري تركيب  2و1و0متناسب است با مقادير  )l( قرار مي گيرد؛ در اين حالت ارزش n=3باشد در تراز n=1 خود

  .18اعداد كوانتومي وجود دارد كه عبارتند از

  

  

n+1  نوع
  اوربيتال

تعداد 
  الكترون

 ماكزيمم
22n 

0 10
1 

n  قشر  

1  21s  2 2 0 0(s)  1  K 

2 
3  

2s 2 

62p  
8 2 

6 
0 

-1,0,+1  
0(s) 
1(p)  

2  L  

3 
4 
5  

23s 

63p 
103d  

  

18  2 
6 

10 

0 
-1,0,+1 

-2,-1,0,+1,+2  

0(s) 
1(p) 
2(d)  

3  M  

4 
5 
6 
7  

24s 

64p 
104d 

144f  

 
 

32 
 

2 
6 

10 
14  

0 
-1,0,+1 

-2,-1,0,+1,+2 
-3,-2,-

1,0,+1,+2,+3  

0(s) 
1(p) 
2(d) 
3(f)  

4  N  

5  25s      0  0(s)  5  O  
  2جدول 

  )5،7اصولي در پر شدن اوربيتال اتمهاي چند الكتروني حاكم است كه به طور خالصه آنها را به صورت زير توضيح مي دهيم.(

  

   

  Pauli Exclusion Principleاصول طرد پاولي 

در يك اتم دو الكترون نمي توانند چهار عدد كوانتومي مشابه به هم داشته باشند. بايد حداقل در اسپين متفاوت از هم باشند،اگر 
  داشته باشد. دارد ديگري بايد اسپين يكي اسپين 
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   Stabllity Principleاصل پايداري
اصل پايداري، پر شدن قشرهاي الكتروني بايد به طور پي درپي و به نحوي كه اتم انرژي مينيمم را داشته باشد انجام گيرد و بنابر 

) n-1افزوده مي شود، بنابراين بايد قشرهاي نزديك تر به هسته در ابتدا پر شوند.ولي اگر در ترازهاي ( nEارزش nچون با افزايش
ترونها مزاحم يكديگر شوند. ويا اختالف انرژي در اين تراز نزديك به هم باشد الكترون بعدي مي تواند حالتي پيش مي آيد كه الك nو

قبل  2s4مسئله را در مورد پر شدن اوربيتال هاي  2	اين) كامل شود مستقر گردند. جدول n-1يعني قبل از اينكه قشر ( nدر قشر
  )7،5نشان مي دهد.( 15d3از پر شدن اوربيتال هاي 

  

   Hund’s Ruleاعده ي هوندق
موقعي كه تمام اوربيتال هاي يك قشر هر كدام يك الكترون پذيرفته اند فقط در اين صورت اوربيتال هاي دو الكتروني تكميل 

  خواهند شد.

             N7مثال در ازت

     O8و در اكسيژن 

 

 Klechkowsk’s Ruleقاعده كلچوسكي

پر مي شوند. درحالتي كه   )(n+1 در موقع تكميل جدول آرايش اتمها بايد توجه داشت كه ترازها بر اساس ترتيب صعودي
  كاربردي است از اصول و قواعد فوق. 2) دو ارزش مشابه دارند الكترونها به ترتيب صعودي قرار مي گيرند جدول(n+1درآن

عبارتند  mرا داشته باشد و ارزشهاي 0و1و2) و...و n-1(مي تواند مقادير lحرف  nEي شود كه در قشري به انرژيمشاهده م
اوربيتال و يا  2nبنابراين اين قشر نمي تواند بيشتر از n1-n 2(+…+1+3+5=(2يا به طور مجموع   )n2-1(يعني 1و3و5از
2n2  الكترون براي قشر2الكترون داشته باشد. يعنيk الكترون براي قشر 8 وL  الكترون براي قشر 18وM  الكترون  32و باالخره

  )5ترتيب پر شدن اوربيتالها را بر حسب قاعده كلچوسكي نشان مي دهد.( 2) جدول (n+1 .فلشهاي واقع در ستون Nبراي قشر

   

  

  

↑ ↑ ↑↓   ↑↓    ↑↓ 
  42p     22S   21S 

↑ ↑ ↑   ↑↓    ↑↓  
  32p     22S   21S 
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  نتيجه گيري
ر ادامه مي اموزد را با مدل بور مقايسه مي كند و در اگر در مورد بحث كوانتوم تا حدودي اطالعات داده نشود فراگير مطالبي كه د

نتيجه  با تناقض هايي روبرو ميشود كه يا به رفع ان ها نمي پردازد و يا نسبت به يادگيري مطلب دلزده ميشود. مورد ي كه بيشتر 
. مانند طيف نشري خطي در كالس ها رخ مي دهد انتقاالت الكتروني مي باشد كه براي الكترون جايگاه دقيق مشخص مي كنند 

  داراي الكترون نيست؟  n=1قرار مي دهند و دائم سوال مي پرسند پس   n=2هيدروژن كه حالت پايه را 

از اين رو با يادگيري مقدماتي از مدل كوانتومي مي توانيم تا حدودي در حل تناقض هايي كه در ذهن دانش آموز ايجاد مي شود 
  بپردازيم.

  پيشنهاد
فهم بيشتر دانش آموزان از مباحث كوانتومي ، مي توان يك مثال آموزشي براي آنان بيان نمود. اين مثال به شرح زير بيان  به منظور
  مي شود:

براي دانش آموزان ، مدرسه به عنوان يك اتم در نظر گرفته شد. در اين مدرسه ، طبقاتي وجود دارد كه اين طبقات ، بيان كننده 
اتم مي باشد.در هر يك از طبقات مدرسه ، چندين كالس وجود دارد. كالس هاي درس همانند زيراليه ها در ي اليه هاي الكتروني 

اتم مي باشند و دانش آموزاني كه در هر يك از اين كالس ها حضور دارند را به عنوان الكترون ها ميتوان در نظر گرفت. هر يك از 
ي هاي خاصي قرار بگيرند. هر يك از اين گروه هاي كالسي را مي توان همانند دانش آموزان در هر كالس مي توانند در گروه بند

اوربيتال هاي اتمي در نظر گرفت. در واقع الكترون ها ( دانش آموزان ) در هر اتم ( مدرسه ) مي توانند در اليه هاي معيني ( طبقات 
وربيتال هايي معلوم ( گروه بندي هاي معلوم ) جاي معيني ) و در زير اليه هاي مشخص ( كالس هاي مشخص ) و در نهايت در ا

  داشته باشند.

  به طور خالصه هر يك از مفاهيم فوق را به صورت زير بيان نمود:

  مدرسه                  اتم   

  طبقات مدرسه                 اليه هاي اتمي   

  كالس ها                 زير اليه ها   

  السي                  اوربيتال هاگروه بندي هاي ك   

  دانش آموزان                 الكترون ها   

  با استفاده از اين مثال مي توان انتقاالت الكتروني را نيز توجيه كرد:
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ي هر يك از دانش آموزان ( الكترون ها ) در طبقه ي اول در كالس ها و گروه هاي مشخصي ، حضور دارند. اين دانش آموزان زمان
مي توانند به طبقه ي دوم منتقل شوند كه انرژي معين و كافي براي حركت و انتقالشان وجود داشته باشد. زماني كه اين انرزي 
وجود داشته باشد، دانش آموز مي تواند از طريق پله هاي موجود در بين طبقات مدرسه ، به صورت كوانتومي و تكه تكه مسير را 

د. حال اگر دانش آموز بخواهد به جاي رفتن به طبقه ي دوم ، به طبقه ي سوم برود ، بايد انرژي طي كند و به طبقه ي دوم برس
بيشتري صرف كند. اگر دانش آموز انرژ مورد نظر براي رفتن را داشته باشد مي تواند به طبقه ي سو برود ، در غير اين صورت در 

  همان طبقه باقي مي ماند.

ر انرژي ) مي تواند به طبقات باالتر ( اليه هاي باالتر ) برود اما دانش آموز خسته ( الكترون بدون دانش آموز سر حال ( الكترون پ
انرژي ) تمايلي براي رفتن به طبقات باالتر را ندارد ، پس در همان طبقه باقي مي ماند و اين دانش آموز خسته ( الكترون بدون 

به در كند ( انرژي دريافت كند ) مي تواند به طبقات باالتر ( اليه هاي باالتر )  انرژي ) هر گاه سر حال شود و خستگي اش را از تن
  برود.

با فرارسيدن ساعت استراحت و تفريح ، اين دانش آموز سرحال ( الكترون پر انرژي ) به طبقه ي اول ( اليه ي اول) يعني همان 
انرژي موجود در خود رابا بازي و تفريح تخليه مي كند. الكترون مكاني كه ابتدا در آن حضور داشت باز مي گردد و در ساعت تفريح 

  هاي پر انرژي هم با بازگشت از اليه هاي باالتر به اليه هاي پايين تر ، انرژي موجود در خود را به صورت نور و گرما ظاهر مي كند.
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  چكيده
ست. غيبت  سي ا شجويان و درك بهتر مطالب در ساتيد به دان كالس هاي درس، مكاني براي انتقال تجربيات ا

ختل ميادگيري را  -امر، محيط  ياددهي  ينگردد. ا يعث افزايش ميزان افت تحصــيلي مبا  دانشــجويان در كالس
ضر به  ينموده و به مكان سالت آور تبديل مي نمايد. پژوهش حا سك شجويتاث يبرر ضور دان  يانر مدرس بر عدم ح

شامل عوامل فرد يشرافت تهران م يمركز آموزش عال يزيكآموزش ف يكارشناس (  يآموزش ي،پردازد. علل موثر 
ور بر حض ي،آموزش يزيو بهبود برنامه ر يابتوجه به امر حضور و غ ي،مشاركت يساستاد)است. استفاده از روش تدر

  ، موثر است.در كالس درس ياندانشجو
تيجه با توجه به يافته هاي اين پژوهش،مي توان ن  قرار گرفتند. يلمورد تحل ليكرت يبا روش آمار ها يافته

شركت در كالس درس، مگرفت  شجو براي  شيوه تدريس مناسب و آمادگي جسمي و رواني دان ستاد در   يتوانايي ا
و  يسباشــد. دخالت فعاالنه دانشــجو در امر تدر تواند از عوامل اســاســي تعيين كننده حضــور دانشــجو در كالس

  در كالس درس را دارد. يتوجه يدر كاهش ب ياديز ياربس يرتاث يادگيري،
يآموزش يزياستاد، برنامه ر يس،روش تدر يزيك،آموزش ف يحضور، دانشجو، كارشناس كلمات كليدي:   

  
 
 

                                                            
  زهره کاوه ٤٥
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  مقدمه - 1
 حضور  ]11[.دانشگاهي است درسي مطالب بهتر درك و دانشجويان به تجربيات اساتيد انتقال براي مناسبي محل درس، هاي كالس

 و درس ضوعمو به براي پرداختن بهتري وضع در را وي بلكه كند، مي كمك به دانشجو دروس فهميدن در تنها نه درس كالس در

   ]16[ دهد. مي قرار مشكل هاي		حل راه و يافتن استاد هاي نگرش درك مطالعه،

 انگيزگي يب و عالقگي بي از اي نشانه و شده افت تحصيلي سبب تواند		مي كالس در دانشجو رنگ كم حضور او ي مكرر هاي غيبت

 ممكن و دارند كمتري تحصيلي موفقيت كنند، مي مكرر غيبت كه دانشجوياني همچنين ]18[باشد. تحصيلي رشته نسبت به او

 الزم امكانات بايستي يادگيري محيط عنوان به  ها دانشكده   ]19[ نمايند. كسب درسي هاي آزمون در را تري پايين نمره است

 و پايدار ادگيريي بيشتر رغبت ايجاد و تشويق با تا آورند فراهم دانشجويان اي حرفه نگرش در را سازنده و مثبت تغييرات جهت

 در بردن، ذتل نه دانستند، مي يادگيري صرفاً  را درس هاي	كالس در دانشجويان حضور از هدف گذشته در]2[.گردد ميسر مستمر،

 دانشجويان يهيجان سالمت روي بر گذاري سرمايه الزمه بهتر، يادگيري شرايط نمودن فراهم و مناسب آموزشي فضاهاي كه حالي

 ]1[كنند. پيدا دهستن آن فراگيري حال در كه شغلي به نهايتاً  و يادگيري كالس، در حضور به نسبت تري مثبت نگرش آنان تا است

    ]4[ اند. يدهتن درهم هنر و علم خوب، تدريس در. است كارآمد  تدريس هاي	نشانه از يكي دانشجو در انگيزه افزايش در ارتمه

 عوامل موثر بر انگيزه - 2

 شده، سازماندهي آموزشي هاي برنامه بهترين و ترين غني كه طوري به هستند، يادگيري - ياددهي فرآيند در قوي نيروي ها انگيزه 

 در انگيزش نقش": ميگويد محمودي از نقل به نيوبل رابطه اين در. بود نخواهند سودمند فراگيران، در انگيزه فقدان رتصو در

 انگيزشي عوامل كه اينجاست در مشكل. "باشد داشته هوش از بيشتر اهميتي رسد		مي نظر به كه است كليدي قدري به يادگيري

 ايجاد دانشجويان، نهايي سرنوشت با درسي مواد ارتباط از توان		مي انگيزشي، عوامل نتري مهم از. نيست يكسان دانشجويان همه در

  ]13[درس نمره و امتحان حتي درس و جذابيت ،]9[بازخورد درس، موضوع به استاد اشتياق سخنراني، اوايل در كنجكاوي حس

 معلم ديدگاه مانند مهم مفاهيم توصيف و بحث ند،دار حضور كالس در كه دانشجوياني معتقدند) 2001(  همكاران و46سليه. برد نام

. كنند مي بدل و رد دانشجويان ساير با را خود اطالعات و شنيده را دانشجويان ساير پيشنهادهاي و سؤاالت درسي، مطالب مورد در

 220 روي بر 2004 لسا  47گمپ توسط كه اي مطالعه نتايج  ]17[شود. مي مدرسين و فراگيران فردي تعامل افزايش باعث امر اين

 در شركت انگيزشي عوامل ترين مهم از درسي مطالب جذابيت و حضور به اساتيد دادن اهميت كه داد نشان شد انجام دانشجو

    ]5[ بودند. درس هاي	كالس

                                                            
4 6 Sleigh 
4 7 Gump 
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 تمالاح دانشجويان؛ باعث كنترل عدم احساس. است كالس در حضور عوامل يكي از درس، حذف از ترس دليل به شركت دانشجويان

 درس، هاي كالس در حضور عدم  ]15[دهد.	مي افزايش درس هاي كالس در را آنان حضور فعاالنه، همچنين مشاركت و  ]14[ غيبت

 افزايش جهت به نمايد. مي تبديل ناخوشايند و آور كسالت هايي	محيط به را آنجا و نموده مختل را يادگيري - ياددهي پوياي محيط

    ]10[ .شود	مي استفاده ها كالس تجهيز و آموزشي خالقانه هاي		تكنيك مانند هايي روش از درس، هاي		كالس در دانشجويان حضور

 علل حضور نيافتن دانشجويان در كالس درس  - 3

 مورد در تهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده دانشجويان نظرات بررسي هدف با اصل سليماني توسط كه پژوهشي نتايج

 مطالب بودن		مفيد غير نامناسب، تدريس روش قبيل از عواملي شد، انجام درس هاي		كالس در حضور عدم يلدال و غياب و حضور

 نتايج در نيز)  1381(  اصل سليماني  نمودند. بيان را درس هاي	كالس در دانشجويان شركت برعدم مؤثر عوامل جمله از كالس

   ]7[. است بوده درس كالس در حضور عدم در مهم املعو جمله از مطالب بودن مفيد غير كه نويسد  مي خود پژوهش

 بومي با دانشجويان مقايسه در بومي غير دانشجويان  براي غيبت در بيشتري اهميت صبح 10الي  8از   ها كالس برگزاري ساعات

 و شده صيليتح افت كاهش باعث تواند مي درس، كالس در حضور كه است داده نشان زمينه اين در متعدد تحقيقات]8[ دارد.

 اداره سنتي هاي روش درس، هاي كالس شلوغي درس، كالس مطالب بودن مفيد غير نامناسب، تدريس روش مانند عواملي

 دانشجويان غيبت عوامل جمله از ها آزمون سؤاالت بودن تكراري كالس، هاي		بحث در دانشجويان مشاركت عدم درس، هاي	كالس

 بين در نظري دروس هاي	كالس در حضور عدم و حضور بر مؤثر عوامل تعيين هدف با كه پژوهشي زمينه همين در  ]3[.باشند		مي

 و عدم خانوادگي مشكالت دانشجويان اين غيبت اصلي علل شد انجام)  2005(  كارديف پرستاري دانشكده دوم سال دانشجويان

 نشان تهران پزشكي علوم دانشگاه همياري واحد آموزشي كميته مطالعه چنين هم ]12[ است. شده درس، اعالم موضوع به عالقه

 صدر در درسي مبحث بر استاد تسلط درس، هاي	كالس در شركت مورد در دانشجويان نظر مورد فاكتور بيست مجموع از كه داد

   ]6[ .است شده عنوان نامناسب تدريس روش آنان شركت عدم عامل ترين ومهم گرفته قرار

  روش بررسي - 4
 

رسي نظرات دانشجو معلمان كارشناسي آموزش فيزيك زن مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران درباره مطالعه مورد نظر به بر

 در تحصيل به شاغل دانشجويان مشاركت با مقطعي، مطالعه پردازد. اين	تاثير مدرس بر حضور موثر دانشجو در كالس درس مي

شود 	دفتر آموزش با دانشجوياني مواجه مي .شد نفر انجام 30در رشته فيزيك به تعداد   95-96در سال تحصيلي كارشناسي مقطع

 شد	مي باعث دانشجويان حضور در نظمي بي نبودند، اين حاضر شدند و تعدادي هم در هر جلسه  مي وارد تاخير كه تعدادي با

 بيان خواستار بنابراين گرديد؛ مي غايب دانشجويان ذهني آشفتگي باعث بعدي جلسات در شود	مي تدريس كه مرتبطي مطالب
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 نظام در مهم مساله كه داشت توجه بايد مي شود، ها فصل سر تدريس جهت زمان كمبود باعث امر اين شدند، مي قبلي مفاهيم

اين . باشد مي علمي قوي بنيه داراي و پذير مسئوليت معلماني نمودن آماده بلكه نيست، اطالعاتي انباشت و آموزش تربيت و تعليم

 اخذ را قبولي قابل نمره امتحان شب در توان		مي كتاب و جزوه مطالعه با كالس سر نبودن حاضر صورت در كه تفكر اشتباه است

 دست امر اين به شود مي نيز نبودن صورت در و كرد بايد برداري  جزوه سخنانش از كه است سخنگويي استاد كه ديدگاه اين. نمود

 ناديده داشتند، آموزش امر در كه مهمي رسالت و دانشجويان اجتماعي موقعيت به توجه با كه جايي آن از. است باطل و مردود يافت،

معضل نياز به  اين براي رفع بنابراين است؛  آموزان دانش آينده و آموزشي پيكره به بزرگ اي		ضربه را درسي مفاهيم و درس گرفتن

  .انجام اقداماتي ضروري به نظر مي رسيد

جهت دريافت اطالعات،  گروه پژوهش. شود	بسيار ديده مي شود	مي برگزار ساعات روز اولين در كه هايي كالس در هميشه مقوله اين

  .ببرند	پي مورد حضور دانشجويان عوامل موثر از جمله وجود مدرس در به بر اين داشت كه با طراحي پرسشنامه سعي

 

  مساله ايجاد در موثر عوامل مهمترين شناسايي - 5
 

  داليل كه سؤاالتي و )و وضعيت تاهل  سكونت محل شغل، سن،( اطالعات اوليه بخش، دو بر مشتمل اي پرسشنامه پژوهش، ابزار

به   آموزشي و عوامل اجتماعي فرايند به مربوط عوامل فردي، عوامل قسمت، 3 بر مشتمل خود سنجند كه مي را دانشجو حضور

 پنچ به صورت پرسشنامه سؤاالت احي و تهيه گرديد. سوال به نحوه تدريس و شرايط مدرس مي پرداخت، طر 15كه  32تعداد 

 ماه سوم ترم در ها	داده گردآوري. شد طراحي 5 تا 1 ليكرت به ترتيب گذاري	نمره مقياس با) زياد بسيار تا كم بسيار( اي		گزينه

جداول بعدي تدوين  پس از استخراج نتايج، عوامل تاثير گذار به صورت. انجام شد حضوري صورت به و پژوهشي گروه مهر توسط

شود، زيرا مقال 	گرديد. الزم به ذكر است كه با توجه به هدف اين مقاله و كنفرانس، از بيان موارد بيشتر از نظرسنجي خودداري مي

  طلبد.		بيشتري را مي

  

  بحث - 6
  از نتايج اين نظر سنجي مي توان موارد زير را دريافت:

محل تحصيل، اين افراد حضور در خوابگاه و يا دوري مسير  در هنگام رفت و آمد  با توجه به ساكن نبودن تعدادي از دانشجويان در

  ) 1دانستند.(جدول	را از عوامل تاخير و احتمال غيبت خود را بيشتر مي
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 ) مشخصات فردی دانشجو معلمان١جدول (
 

  درصد فراواني فرديعوامل

  0 تحصيلحينبودنشاغل

  98 سكونت در خوابگاه

  62 شهر دانشگاه مورد نظرعدم سكونت در

  12 خانوادهداشتنمسئوليت

 
 در غيبت علل اصلي از استاد، تدريس روش نبودن مناسب عقيده دانشجويان، درگير نشدن دانشجو در فرآيند تدريس و اساس بر

  )2(جدول .شود	مي محسوب درس كالس

 

 

 

  ) تاثير عوامل آموزشي بر حضور دانشجومعلمان2جدول شماره (
  

  ميانگين نمره با مقياس ليكرت مل آموزشيعوا
  3,8 انضباطينكاتبهمدرسانازبرخيتوجهي بي

(شيوهآموزش مطالب درسي به صورت  كسل كننده وناكارآمد
  تدريس)

3,9  

  4,9 درگير نشدن دانشجو در فرآيند تدريس
  4,75 استادتدريسشيوهوكالسيكنواختي
  4,85 استادظاهريواخالقيخصوصيات

  4,9 درسيبرمطالباستاد تسلط
  3,8 استادتدريسروشنبودن مناسب
  3,1 استادبيانرساييوشيوايي عدم
  2,2 استادسويازجديدمطالبارائه عدم
بابرخورددراستادسويازاخالقيقوانينرعايت عدم

  دانشجويان
4,7  

  4,2 كالسادارهدراستادتوانايي عدم
  2,1 استادظاهرآراستگي نداشتن

  4,5 استادطرفازدرسكالسدرجديغيابوحضورانجام عدم
  4,2  امتحانسؤاالتباكالسدرشدهارائهمطالب تناسب
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هايفعاليتوهابحثدردانشجومشاركتزمينهايجاد عدم
  آموزشي

4,8  

  1,8 كالسدرآموزشيهايرسانهازاستاداستفاده عدم
دربردارييادداشتبهنيازعدمواستادرفطازجزوه دادن
  كالس

1,0  

  2,5 درسيغيرهايبحثحدازبيششدن مطرح
  

 دانشجويان عدم حضور بر مؤثر عوامل از نامناسب اساتيد تدريس روش آن در كه است ديگران هاي	پژوهش مشابه با يافته ها اين

دن مسايل غير درسي قيد نمودن كه نشان دهنده فراواني كم اين موارد همچنين كمترين تاثير را جزوه و مطرح ش  شد.	معرفي مي

از سوي  اساتيد محترم فيزيك اين دانشكده مي باشد. خصوصيات اخالقي و حضور و غياب توسط مدرسان از عواملي است كه مي 

ري نيز مي تواند بر حضور به تواند در حضور دانشجو در كالس درس موثر باشد. سكونت در خوابگاه و خستگي ناشي از شب بيدا

  موقع در كالس درس موثر باشد.

  راهكارهاي پيشنهادي - 7
 رواني- روحي وضعيت آن كنار در و داده قرار توجه مورد را تدريس به عالقه و بيان شيوايي علمي، تسلط اساتيد،  •

  . گردند حاضر آموزشي هاي محيط و رسد كالس در بيشتري عالقه و رغبت با دانشجويان طريق اين از تا نموده توجه دانشجويان

گردد. اين مسئله ممكن است مربوط به  يم يبوم يرغ ياندانشجو يرو تاخ غيبت باعث صبح هاي كالس برگزاري ساعات  •

رفت آمد دانشجويان غير بومي بين محل زندگي شهرستان هاي مجاور و دانشگاه باشد؛ بنابراين لزوم توجه به بومي گزيني دانشجويان 

  كالس درس را نشان مي دهد. يآموزش يزيدر برنامه ر بازنگريلزوم  ينهمچن و

فعال در مباحث مطرح شده در كالس از عوامل تأثير گذار بر  يستدر يمشاركت فعال دانشجويان و استفاده از روش ها  •

  حضور دانشجويان در كالس است. 

  دارد. ييبه سزا يرتاث يادگيريو  يزهانگ يجاددر ا ياناستاد و دانشجو يبا هماهنگ يگروه يساستفاده از تدر  •

جهت حضور فعاالنه در كالس درس   يعامل موثر يدرس يمجهت ارائه مفاه يمجاز يها يشو آزما يلماستفاده از ف   •

  به دنبال دارد. يشتريب يتمنديباشد و رضا

  نتيجه گيري - 8
 

 آموزش بوده فرايند دانشجو و استاد، به مربوط عوامل از متأثر كالس درس عدم حضور در كه داد نشان پژوهش حاضر هاي يافته   

 مي تواند از عوامل درس، كالس در شركت دانشجو براي رواني و جسمي آمادگي و مناسب تدريس شيوه استاد در توانايي اما. است
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ري، تاثير بسيار زيادي در كاهش باشد. دخالت فعاالنه دانشجو در امر تدريس و يادگي كالس در دانشجو كننده حضور تعيين اساسي

 آموزشي، هاي برنامه در تغييرات آموزشي و انضباطي براي ايجاد مشكالت كاهش جهت همچنين .بي توجهي در كالس درس را دارد

 و تر		روابط نزديك ايجاد براي آموزش و دانشجويان برگزار گردد كه اين امر كاركنان بين حضور و غياب، جلسات ارتباطي به توجه

مفيد و  مسئولين آموزش عملكرد و آموزشي هاي	برنامه خصوص در از دانشجويان نظرخواهي انجام و يكديگر نظرات نقطه از آگاهي

  رسد.	ضروري به نظر مي
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