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 دانشگاه فرهنگيان
 صصي پويش در آموزش علوم پايهتخـ فصلنامه علمي

 1396، بهار دوره سوم، شماره ششم

 در تقويت يادگيري در آموزش علوم تجربي مؤثريها روش

2زهرا زارع،1فرناز تاجيك

 چكيده
و تربيتي و پرورش به عنوان يك نهاد آموزشي هـر هـاي نهـاد كـه بـا سـرمايه ترينو اثربخش،آموزش

و كـار دارد كشوري يعني نيروي انساني آن  نيـروي هـاي نقـش بسـزايي در تربيـت توانـايي،كشور سر

و پرورش در هاي انساني دارد. از گذشته تا به حال شيوه گوناگوني براي اثر بخش كردن نظام آموزش

ازها بارها روشهر كشور اتخاذ شده است كه هر كدام از اين  كنندمي استفادههاآنتوسط معلماني كه

و  ة تـدريس بـه دو گـروه عمـديها روشها بندي دستهترين در جديد اند.هخطا قرار گرفتمورد آزمون

و سنتي تقسيميها روش ،گيرنـد مـي كه در اين مقاله مورد بررسي قـرارييها روش اند.هشدبندي نوين

ا،تـوان اسـتفاده از پوسـتر مـي هـا روشنوين قرار دارند. از جمله ايـنيها روشة زيرمجموع ز اسـتفاده

بـاها روشو... را نام برد. هر كدام از اين سازي مشاركت در آزمون،تصويرسازي،سيستم چراغ راهنما

 توانند مورد استفاده قرار گيرند.مي،و فراهم بودن امكانات الزم،توجه به شرايط كالس

 نوين تدريس.هاي الگو،آموزش علوم تجربي،يادگيري:ها كليدواژه
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 مقدمه

و كـاربردي بـه هاي كه در بيشتر كشورهايي ليتيكي از فعا دنيا در جهت بهبود اهـداف علمـي

بتـوان مفـاهيم هـاآناست كه به كمك هاييو تكنيكها روشكارگيريبه،شودمي كار گرفته

و پرورش هر چه عملي ،ان ياد داد يا با بياني ديگـر آموز دانشبهتر را با توجه به اهداف آموزش

خآموز دانش و به كار گيرنـد. اسـتفاده،درك كنند،اين مفاهيم را بيايند،ودان به خاطر بسپارند

،مستلزم فراهم بودن شرايطي است كه معلم با سنجيدن يا ايجاد كردن ايـن شـرايط،از هر روش

را هـا روشتوان اهميت برگزيـدن ايـنمي].1[ استفاده كندها روشد از هر كدام از اين توان مي

و امكانات آموزشي از جمله عوامـل«:به اين صورت بيان كردتوسط معلم  مـؤثر اگرچه شرايط

و مبـاني،باشـند مـي در جريان و پـرورش هـاي هـدف،اگـر معلـم بـا اصـول ويژگـي،آمـوزش

و نياز آنان و محاسـن هـر روش آشـنايي نداشـتهها روش،شاگردان و معايـب و فنـون تـدريس

و پرورش خالقيـت شـاگردانش را فـراهمة هرگز قادر نخواهد بود زمين،باشد شكوفايي استعداد

[كند و آمـوزش]2» تـدريسي هـا روش،. لذا هر معلم بايد عالوه بر آشنايي با مفاهيم يادگيري

الزم است تـا ابتـدا چنـد اصـطالح تعريـف شـوند؛،نيل به اين اهداف را به خوبي بشناسد. براي

 خالق.يها روشمبتني بر هاي آموزش،يس)تدر( آموزشيها روشانواع،آموزش،يادگيري

درا يادگيري عبارت:يادگيري فـرد كـه بـر رفتـارو تفكـر،احسـاسً ست از تغيير نسبتا پايـدار

].3[ اساس تجربه ايجاد شده باشد

و شاگرد بر اساس طراحي مـنظم( آموزش:آموزش تدريس) عبارت است از رفتار متقابل معلم

اي،دار معلمو هدف .]4[ جاد تغيير در رفتار شاگردبراي

و مـورديها روشاز انواع:آموزشيها روشانواع تدريسي كه از گذشته تا به حال معرفي

بهمياندهگرفت استفاده قرار  كـار،بحـث،ايفـاي نقـش،نمايشـي،گردش علمـييها روشتوان

و،گروهي .]1[.. اشاره كرد. اكتشافي هدايت شده
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بر هاي آموزش و فعاليـت:خالقيها روشمبتني هـاي اينكه چـه روشـي را بـراي تـدريس

و بـه دنبـال آن اقـزايش،كنيممي مرتبط با تدريس انتخاب ارتباط مستقيمي با تقويت يـادگيري

 ان دارد.آموز دانشخالقيت در 

از،با توجه به منابع موجود راي هـا روشتعـدادي ،گـردش علمـيي هـا روشتـوان مـي خـالق

و... دانست،گروهي كار،ي نقشايفا،نمايشي ].1،5،6[ اكتشافي

ازييها روشهاي عالوه بر مطالب ذكر شده بايد بدانيم يكي از ويژگي با نـامهاآنكه در اينجا

محـور هسـتند؛ آموز دانشًعمدتاها روشاين است كه اين،خالق نام برده شده استيها روش

و آزادگـذاري فايـده هـاي از سـبك ان بيشـتر آمـوز دانـش در مجموع ايـن سـبك بـه   مسـتبدانه

و بــه آنــان كمــك مــي و خودســامان گــر مــي رســاند  كنــد تــا بــه صــورت يادگيرنــدگان فعــال

.]2[ دهنده) بار آيند خودنظم(

 هـاي نـد؟ چـالشا تـدريس كـدامي هـا روشبهترين:تي مانندسؤاالدر اين مقاله سعي شده تا به

زمينه دارند يا خير؟ پاسخ نياز به پيشها روشآيا اين چيست؟ها روشپيش روي استفاده از اين

 مناسبي ارائه شود.

 روش پژوهش

روش اسنادي است كه براي گردآوري اوليـه اسـتفاده،روش به كار گرفته شده در اين پژوهش

و همچنين روش مشاهده در مـواردي كـه نگارنـدگان از تجـارب شخصـي تـدريس  شده است

 كار گرفته شده است.به اند،هخود استفاده كرد

و يادگيري علوم تجربي مؤثريها روش برخي  در آموزش

 پرداختـه انـد،هموجـود برگزيـدي هـا روشكه نويسندگان از بـينييها روشدر ادامه به معرفي

و انعطـافبه،ساده بودن،بر اساس كاربردي بودنها روششود. اين مي آن روز بودن هـا پـذيري

شد براي استفاده در تدريس  اند.هعلوم تجربي برگزيده
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 پوستراز استفاده.1

و برداشت خودبندي ان با طبقهآموز دانشدر اين روش قادر بـه يـادگيري بهتـر،مطالب از نگاه

شـود تـا بتـوان ميـزان افـزايش مـي ان سـطح متوسـط اسـتفاده آموز دانشهستند. اين روش براي 

و يـادگيري را در ايـن گـروه بررسـي كـرد زيـ  را معمـوال مشـكالت عـدم يـادگيري يـا نمرات

و اكثـرمي ان قوي كمتر ديدهآموز دانشفراموشي مطالب در  ان ضـعيف نيـز آمـوز دانـش شـود

و بايد ايـن مراحـل را بهبـود بخشـند تـا بتواننـدايهپاية مطالع درس يا توجه به كالس را ندارند

و نبايـد تـوا نمـي با اين حـال( كنندبندي اطالعات فراگرفته شده را دسته ان را در آمـوز دانـشن

و از هم جدا كرد).بندي كالس دسته

:اين روش شامل مراحل زير است

به- و با در نظر گرفتن موارد فوق تدريس شوديها روشدرس .مورد نظر

.يك آزمون كالسي انجام شود-

و پاسخسؤاال- آن( نزد معلم نگهداري شوندهات پـس از را با نتايج آزمـوني كـهها تا بتوان

.مقايسه كرد)،شودمي اجراي اين روش برگزار

 تقسيم شوند.هايي ان به گروهآموز دانش-

 خود را بر اساس مباحـث تـدريس شـده تنظـيم كننـد هاي پوستر،ها ان در گروهآموز دانش-

.)1شكل(

را( بحث كندها هر گروه در مورد پوستر خود با ديگر گروه- مثال توضيح دهد پوستر خـود

ا  ساسي درست كرده).بر چه

.دوباره تكرار شود،آزمون كالسي-

ان انجـام ايـن آمـوز دانـش دهد كه استفاده از اين روش عالوه بر افـزايش نمـراتمي نتايج نشان

ــذت ــد. مــي فعاليــت ل ــابراين برن ــب،بن ــدگاري مطال ــزايش مان ــدي دســته،اف مطالــب توســط بن

و طبقهآموز دانش و لذت بـردن از بندي ان و نتـايج ايـن روش هـا درس از پيامـد ذهني خودشان
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و هـا فهمـي مشـخص گرديـد كـج،بـا توجـه بـه تجـارت نگارنـدگان،. عالوه بـر ايـن]7[ است

.گرددمي كامال مشخصها ان نيز پس از رسم پوسترآموز دانشة اشكاالت بيان نشد

و ساخت پوستر توسط دانش طبقه.1شكل  آموزان بندي

 تصويرسازي.2

پي طور همان كه هر چه اندهشدريزي گفته شد اصول نوين آموزشي بر اين اساس برنامهترشكه

محـور سـوق دهنـد. آموز دانـش محور به سـمت آمـوزش ان را از آموزش معلمآموز دانش بيشتر

آن بهتر فهميدن مطالـب علمـي از جملـهةو در نتيجتر جدا از اين مسئله فراگيري طوالني مدت

ايها روشهاي دغدغه كهجديد ذكـر شـده را بـه هـاي توان گفـت بيشـتر نيـازمي ست. روشي
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معلم،است. در اين روش پس از انتخاب يك مبحث درسيسازي تصوير،كندمي نحوي عملي

و مفهومي با ارزشآموز دانشو  دارنـد را انتخـاب ان تعداد محدودي واژه را كه اهميت كليدي

و يك و بار ديگر كرده در بار با كمكو ياري معلم بامي به تنهايي به صورت داستان آورند يا

بـه تـرو نزديـك تـر واقعيهاي موقعيت،سپس معلم.كشندمي به تصوير،سازي بصرية يك شيو

و همزمان با پيشرفت داستانمي را انتخابها مفهوم واژه ،را در داسـتان هـا هر كدام از واژه،كند

رآموز دانشكند.مي جاگذاري  دهند.ميا انجامان نيز اين كار

،حاكي از اين است كه به علت مهيج بـودن ايـن كـار اندهنتايجي كه از اين روش به دست آمد

و سـطح يـادگيريمي ان به آن عالقه زيادي نشانآموز دانش بـه خصـوصانآمـوز دانـش دهند

،مثـلايهزمينـ . ايـن كـار بـا داشـتن پـيش]8[ كنـدمي ان متوسط كالس افزايش پيداآموز دانش

و شخصيتو داستانسازي تصويرة داشتن تجرب  شود.مي بسيار بهتر انجام،...وپردازي نويسي

ها پرسشبا بازي.3

مت،اين روش و سه مرحلأروشي  پرسـش)( معلم مسئله،اولة است. در مرحلايهثر از حل مسئله

و در هـر مـي ان به دو گروه رقـابتي تقسـيم آموز دانشدومة كند. در مرحلمي را مشخص شـوند

سـوم كـهة كننـد. در مرحلـ مـي گروه شروع به بحث براي پيدا كردن پاسخ پرسش مطرح شـده 

 كنندمي با يكديگر مباحثه،پاسخ پيشنهادي خود تأييدان در آموز دانش،پاياني كار استة مرحل

و استدالل،تبادل نظر،ان خود با تفكرآموز دانش. به اين ترتيب]9[ هـاي پاسخ توانندمي بررسي

ت مطـرح شـده در هـر درس پيداكننـد. بـه ايـن ترتيـب يـادگيري هـر چـه سـؤاال معقولي براي 

 افتد.مي اتفاقترو عميقتر كاربردي

و ياري گرفتن از معلـم در كمتـرين سـطح اسـتييها كالساين روش در ،كه تبادل اطالعات

 بوده است.تر موفق
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 مفهومية نقش ترسيم.4

ارة نقش ان بتواننـد آموز دانشو مفاهيم كليدي است. اگرها تباط دو بعدي بين ايدهمفهومي يك

و نقش آنة ارتباط درست بين مفاهيم درسي يا مرتبط با درس را پيداكنند مفهـومي صـحيحي از

اسـتفاده از ايـن روش همچنـين انـد.هيعني هر آنچه الزم بوده را به خوبي فهميد،را ترسيم كنند

و به آساني اشكالت يادگيري شود تا معلمي باعث هـاي ان در بخشآموز دانشم به طور صحيح

 مختلف را متوجه شود. 

:براي انجام اين روش بايد مراحل زير توسط دانش اموزان انجام شود

و ليست شوند.-  ابتدا مفاهيم اصلي استخراج

و نظم داده شوند.بندي مفاهيم دسته-

هم-  اوليه تهيه شود.ة نقشيك،با ارتباط دادن اين مفاهيم به

و توضيحات مربوط به هر مفهوم- توضيح آموز دانشبراي مثال( به آن مرتبط شود،عبارات

يا،كوتاه  .. را كه مد نظر دارد در كنار هر مفهوم بنويسد).. مثال

 مفاهيم مرتبط با هم نيز به هم متصل شوند.-

.]10[ تهيه شده مجددا مورد بررسي قرار بگيردة نقش-

ر دارد امـا،پوستر كه در باال معرفـي شـدة زيادي با روش تهيهاي وش در نگاه اول مشابهتاين

و بررسي بيشتر مشخصة با مطالع از پـيش تعيـين شـدهايهنقشـ،مفهومية شود كه نقشمي منابع

و انتظـارمي است كه هر محتوايي كه مورد آموزش قرار  گيرد بر اسـاس آن تنظـيم شـده اسـت

را،ان پس از آموزشوزآم دانشرود مي و بـه ميزانـي كـه بتواننـد ايـن نقشـه به اين نقشه برسـند

). امـا2شـكل( رسم كنند يعني مفاهيم مورد نظر را بهتر در كنار هم درك كـرده انـدتر صحيح

و فهميدن ارتبـاط مفـاهيم بـا هـم مـد نظـر نيسـت.ة در روش تهي پوستر صرف كار هم گذاشتن

تواند هر روش را به صورت انفرادي مورد بررسي قرار دهـدمي سترپوة در روش تهي آموز دانش

مفهومي معمـوال نمـودارة براي آن بياورد. ضمن اينكه در تعاريف موجود براي نقشهاييو مثال

و لي در تهيمي مشابه دايره رسم و نمـي شـكل خاصـي انتظـار،پوسـترة شود ان آمـوز دانـش رود
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ومي كنند. پوستر همچنينمي رسمپوستر خود را هر طور كه بخواهند توانند شامل نوشته نباشـد

 تصاوير گويايي منظور خود را برساند.ة با ارائ

 ترسيم نقشة مفهومي.2شكل

 مشاركتي يادگيري.5

يادگيري،دهدمي مطلبي را به ديگري آموزش،كه هنگامي كه يك فرداندهتحقيقات نشان داد

بارز آن هم معلمـاني هسـتند كـه مطـالبي را كـهة افتد. نمونميقآموزش دهنده بهتر اتفا در فرد

و مـي ابتدا به خـاطر،اوليه تدريسهاي حتي در سال،كردندمي به راحتي فراموشًسابقا  سـپارند

گيرد. حال اگر به اين نكته نيز توجهمي شكل كاربردي به خودهاآنپس از گذشت زمان براي 

و پويـايهاي كنيم كه يكي از فاكتور و شـركت در امـر آمـوز دانـش فعايـت،ك كالس فعال ان

عـالوه بـر،ان در امر تدريسآموز دانشتوان نتيجه گرفت كه با شركت دادنمي؛تدريس است
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و،بهبود در يادگيري و هـاي مهارتانآموز دانشكالس از حالت منفعل خارج شده اجتمـاعي

.بخشندمي علمي خود را ارتقاء

ــراي ايــن منظــور از آن اســتفاده كــرد روشــي اســت كــه مــي كــهييهــا روشيكــي از ــوان ب ت

و براي هم گروهي ان در گروه هايآموز دانش  خود اقدام بـه تـدريس هاي كوچك قرار گرفته

.]10[شودمي باعث تمرين كار گروهي،ذكر شدههاي كنند. اين كار عالوه بر مزيت مي

آنمي براي بهتر انجام شدن اين فعاليت ديگر از جملـه پرسـش هاي را با بسياري از فعاليت توان

 كرد. كالسي ادغام

و  گيري نتيجه بحث

از هيچ شدييها روشكدام به تنهايي براي تـدريس كـافي نيسـتند چـرا كـه اندهكه در باال ذكر

بهييها روشصرفاها روشاين  شـود اسـت. امـا بـامي ان تدريسآموز دانشبراي تقويت آنچه

روشة مجموعـ تـوان زير مـيرا هـا روشاين،گروهي يعني كارهاآنگي مشترك توجه به ويژ

شدها روشكه در معرفي»گروهي كار«  دانست.،معرفي

ازيها روش و بسـياري كـه همـه روزه توسـط طيـف يي هـا روشمعرفي شده در ايـن پـژوهش

ايمي به خصوص علوم تجربي استفاده،وسيعي از معلمان حين تدريس و شوند از ن نظركه شـور

و يا پـس از آن ايجـاد كننـد نتـايجي از جملـه افـزايش عالقـه بـه مـي نشاط بااليي حين تدريس

و به دنبال آن افزايش اعتماد به نفس عالقه،مدرسه و كـار،مندي به شركت در فعاليت گروهـي

ده از ايـن بازدهي باالتر مباحث را در پي دارد. همچنين با توجه به تجارب نگارنـدگان در اسـتفا 

درها روشاين،هاآنمشابهيها روشوها روش  در موضوع اين پژوهش كه تقويـت يـادگيري

و معلـم را در نيـل بـه هـدف تقويـت انـدهعلوم تجربي است به طور معناداري قوي عمـل كـرد

 كنند. يادگيري كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت ياري مي

و موجـود در مـورد يـادگيري معرفـييها روش،عالوه بر اين ،شـده بـا تعـاريف معرفـي شـده

بريها روش انواع،آموزش و آموزش مبتني از،فعاليها روشآموزش و پـس همخواني دارد
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نة تجربـ بر اساس(هاآناستفاده از و ايـن پـژوهش هـاآنمنـابعي كـه بـر اسـاس يـز نگارنـدگان

و آموزش در سطوح بااليي ضـمن اينكـه ايـن انـدهصورت گرفت صورت گرفته است) يادگيري

 خالق نيز هستند.يها روشمبتني بر هاي آموزشهاي از زيرگروهها روش
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Abstract 

Education, as the most effective institution that deals with the human resources 
of that country, plays an important role in training the capabilities of human 
resources. From the past time up to now, various methods have been adopted to 
make the education system more effective in each country, and each of these 
methods has been repeatedly tested by the teachers who use them. In the latest 
categories, teaching methods are divided into two main groups: modern and 
traditional methods. The methods discussed in this article are a subset of 
modern methods. These methods include the use of posters, the use of traffic 
lights, imaging, participation in testing, and so on. Each of these methods can be 
used according to the conditions of the class, and the availability of the 
necessary facilities.  
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