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ضرورت، قلمرو و اهداف حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی در برنامه درسی ملی حوزه تربیت و یادگیری 
علوم تجربی به شرح زیر توصیف شده است: علم تجربی حاصل تالش انسان برای درک دنیای اطراف و 
دانشی آزمودنی است که با ظهور شواهد و دالیل جدید در معرض تغییر قرار گرفته و از گستره وسیعی از 
روش های تحقیق بهره می برد. بدیهی است علوم تجربی هم در مرحله تکوین و شکل گیری چارچوب های 
مفهومی و هم در عرصه چگونگی کاربرد و عمل و تصرف در طبیعت در بستر گستره دیگر حوزه های معرفتی 
بشر شکل می گیرد و نشو و نما می کند. از این رو، تعاملی انکارناپذیر با فلسفه، باورها و ارزش های پذیرفته 
شده فرد و جامعه دارد. با توجه به جهت گیری های این برنامه، علم تجربی حاصل کوشش انسان برای درک 

واقعیت های هستی و کشف فعل خداوند است.
مطابق این برنامه ضرورت و کارکرد این حوزه عبارت است از پرورش علمی متربیان و برخوردار شدن 
ایشان از سواد علمی فّناورانه در بُعد شخصی و فردی از الزمه های زندگی سالم و موفقیت آمیز و در بُعد 
اجتماعی الزمه بقای عزت مدار و توسعه پایدار ایران اسالمی است، از این رو، رشد و ارتقای توانمندی ها 
و  به شناخت  تجربی  متربیان در عرصه علوم  و اخالقی  دانشی، مهارتی  ایمانی،  و شایستگی های عقالنی، 
برای  آبادانی و آموختن از آن  با هدف تکریم،  به مثابه بخشی از خلقت الهی  استفاده مسئوالنه از طبیعت 
ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی می انجامد. آموزش علوم تجربی 
از یک سو در ایجاد بصیرت و بینش عمیق نسبت به درک دنیای اطراف و زمینه سازی برای تعظیم خالق 
متعال از طریق درک عظمت خلقت ضرورت دارد و از سوی دیگر با عنایت به وابستگی روزافزون ابعاد 
گوناگون زندگی انسان به یافته ها و فراورده های علمی فّناورانه ضروری می نماید. از این رو، اگرچه پرورش 
مبانی  اساس  بر  ولی  می آید،  به شمار  علوم  آموزش  برنامه های  تمامی  فّناورانه محور مشترک  علمی  سواد 
تربیت اسالمی، عالوه بر این محور، تعمیق و تعالی نگرش توحیدی و دستیابی به درک غایتمند از خلقت و 
به عبارتی باز کشف وکشف رمز و راز الیه های مادی هستی، از محورهای مهم تربیت علمی است. در این 
سند قلمرو حوزه به صورت زیر توصیف شده است. حوزه یادگیری علوم تجربی شامل زندگی و موجودات، 
زمین و پیرامون آن، تغییرات ماده و انرژی، طبیعت و مواد فراوری شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگی 
روزانه، تاریخ علم در ایران و اسالم است. تربیت علمی فّناورانه تنها آموزش یافته ها و فراورده های علمی یا 
به عبارت دیگر تنها مفاهیم و دانش علمی را در برنمی گیرد؛ بلکه فرایندهای علمی و روش علم آموزی همچون 
مدلسازی،  و  فرضیه  یافته ها،  تفسیر  اندازه گیری،  اطالعات،  جمع آوری  )مشاهده،  فرایندی  مهارت های 
پیش بینی، طراحی تحقیق و برقراری ارتباط( و مهارت های پیچیده تفکر را نیز مورد توجه قرار می دهد. 
همچنین نگرش های ناشی از علم و نگرش های ناظر به علم و فّناوری از اجزای جدایی ناپذیر فعالیت های 
علمی فناّورانه است و دریچه ای برای ورود مبانی فلسفی پذیرفته شده را فراهم می کند. این قلمرو در قالب 
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درس های علوم تجربی در دوره اول و دوم ابتدایی و درس های شیمی، فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی 
و آزمایشگاه علوم در دوره دوم متوسطه پوشش داده می شود. در جدول های 1و 2 ساعت دروس حوزه 

یادگیری علوم تجربی نشان داده شده است.

جدول 1ــ عنوان درس های حوزه یادگیری علوم تجربی و ساعت آنها در دوره های اول و دوم 
ابتدایی

میزان ساعتنام درسنام پایهنام دوره

اول ابتدایی

اول

علوم تجربی

3

3دوم

3سوم

دوم ابتدایی

چهارم

علوم تجربی

3

3پنجم

2ششم

دوره اول متوسطه

هفتم

علوم تجربی

3

3هشتم

3نهم

جدول 2ــ عنوان درس های حوزه یادگیری علوم تجربی و ساعت آنها در دوره دوم متوسطه

نام پایه

نام درس
آزمایشگاه علومزمین شناسیفیزیکزیست شناسیشیمی

رشته 
تجربی

رشته 
ریاضی 
فیزیک

رشته 
تجربی

رشته 
ریاضی 
فیزیک

رشته 
تجربی

رشته 
ریاضی 
فیزیک

رشته 
تجربی

رشته 
ریاضی 
فیزیک

رشته 
تجربی

رشته ریاضی 
فیزیک

3333422دهم
334342211یازدهم

44434دوازدهم
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برنامه درسی ملی انتظار دارد که محتوای ارائه شده در این دروس و قلمروها بتوانند نسلی توانمند در 
جنبه های زیر تربیت کنند. 

 کشف، درک و تفسیر پدیده ها و رویدادهای طبیعی به عنوان آیات الهی،
 تدبر در نظام هستی با مطالعه قوانین، رویدادهای طبیعی و روابط بین پدیده ها به منظور درک هدفمندی 

و قانونمندی هستی،
 حفظ منابع طبیعی به عنوان امانت الهی به منظور تکریم و آبادانی آن

 تعمیم آموزه های علمی به زندگی فردی و اجتماعی به منظور داشتن زندگی سالم و با نشاط
 مسئولیت پذیری، نوع دوستی، جمع گرایی و جهانی اندیشی

 دستیابی به مراتبی از حیات طیبه
برای تحقق این مهم، برای دوره های چهارگانه حوزه تربیت و یادگیری علوم، شایستگی هایی تعریف شده 

است. در جدول 3 این شایستگی ها نشان داده شده اند.
جدول 3

شایستگیدوره

اول
با کسب و تقویت مهارت های پایه یادگیری، محیط اطراف خود / رفتارهای زیستی را مطالعه و یافته های خود را 

در زندگی به کار می گیرد.

دوم

با به کارگیری مهارت های پایه یادگیری، الگو ها و روابط را در محیط زندگی کشف و یافته های خود را بر اساس 
معیارهای علمی تحلیل می کند/ ارائه می دهد/ مسئوالنه به کار می گیرد.

رابطه سالمت خود را با محیط زیست بررسی و روش هایی برای حفظ / ارتقای سطح سالمت خود و محیط زیست 
به کار می گیرد.

سوم 
با کشف روابط و الگوها در پدیده های طبیعی، یافته های خود را به روش علمی و مبتنی بر اصول اخالقی ارائه می دهد.

الگوهای رفتاری در زندگی شخصی و محیط اطراف را بر اساس معیارهای زندگی سالم مطالعه و تأثیر آن را بر منابع / 
خود و محیط زیست و جامعه تحلیل می کند.

چهارم

نظام مندی طبیعت را براساس درک و تحلیل مفاهیم،الگوها و روابط بین پدیده های طبیعی کشف و گزارش می کند 
و نتایج آن را برای حل مسائل حال و آینده در ابعاد فردی و اجتماعی در قالب ایده یا ابزار ارائه می دهد/ به کار 

می گیرد.
با ارزیابی رفتارهای متفاوت در ارتباط با خود و دیگران در موقعیت های گوناگون زندگی، رفتارهای سالم را انتخاب 

می کند/ گزارش می کند/ به کار می گیرد.
با درک ماهیت، روش و فرایند علم تجربی، امکان به کارگیری آن را در حل مسائل واقعی زندگی )حال و آینده( 

تحلیل، و محدودیت ها و توانمندی های علوم تجربی را در حل این مسائل گزارش می کند.
با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره گیری از علم تجربی، می تواند ایده هایی مبتنی بر تجارب شخصی، برای مشارکت 

در فعالیت های علمی ارائه دهد و در این فعالیت ها با حفظ ارزش ها و اخالق علمی مشارکت کند.
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6رویکرد سازماندهی محتوا
برنامه درسی ملی به منظور تحقق اهداف و رسیدن به آرمان های برنامه، رویکرد سازماندهی محتوا را برای 
حوزه های یادگیری به طور خاص مشخص کرده است. درباره رویکرد سازماندهی محتوا در حوزه یادگیری 
علوم تجربی این گونه نظر می دهد: با عنایت به پذیرش اصل همه جانبه نگری و براساس پذیرش رویکرد تلفیق 
با تلفیق نظر و عمل سازگاری دارند به  با اتخاذ روش هایی که  در همه حوزه های یادگیری، پرورش علمی 
پرورش مهارت های فرایندی علمی می پردازد و به انتقال فراورده های دانش اکتفا نمی کند. بر این اساس 
یادگیرنده در محور تمامی فعالیت های یادگیری قرار می گیرد و آموختن روش و مسیر کسب علم، آگاهی و 
توانایی یکی از اهداف اصلی آموزش تلقی می شود. این امر در مسیری رشد یابنده و تعالی جو، زمینه ساز 
خودیادگیری،  به  نیل  آموزشگران،  خاص  عنایت  صورت  در  ادامه،  در  و  می شود  تفکر  انواع  پرورش 
ژرف اندیشی و تعالی جویی در متربیان را میسر می سازد. ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی 
و مرتبط ساختن محتوای یادگیری با کاربردهای احتمالی آن به معنادار شدن یادگیری و کسب علم مفید، 
سودمند و هدف دار برای متربیان منجر می شود. این امر به پرورش انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خالق 

مدد می رساند.
بر همین اساس می توان گفت که کار علم تجربی مطالعه و بررسی ابعاد مادی سامانه ای به بزرگی جهان 
هستی است که خود از سامانه های کالن و ُخرد متفاوتی تشکیل شده است. هر سامانه نیز از اجزایی ساخته 
با هم در  و  تغییر می کنند  پایداری  برای حفظ  این اجزا  شده است که ساختار و عملکرد ویژه ای دارند و 
ارتباط اند. این نگاه و رویکرد منجر به فهم کالن و کل نگرانه از جهان هستی می شود. به گونه ای که می توان 

برای حوزه های یادگیری گوناگون ایده های کلیدی تعریف کرد. برخی از آنها عبارت اند از:
 ساختار و عملکرد 

 روابط و الگوها 
 علت و معلول 

 تغییر 
 پایداری 

 کمیت ها و اندازه گیری 
 سامانه 

 مدل سازی 
 ماده و انرژی

این ایده های کلیدی سبب می شود یافته های دانش آموزان درباره خود، خدا، خلق و خلقت سازمان پیدا 
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کند و شخص نگاه کل نگرانه به جهان داشته باشد. همچنین این ایده ها کمک می کنند تا تفسیر پیرامون حقایق 
و داده های گوناگون آسان تر شود. ایده های کلیدی مجموعه ای از مفاهیم و مهارت های اساسی را شامل 
می شوند که قلمرو محتوایی هر درس و دامنه آن را تعیین می کنند. در جدول 4 ایده های کلیدی، مفاهیم 

اساسی و خرده مفاهیم درس شیمی نشان داده شده است.

جدول 4ــ آــ ایده های کلیدی مفاهیم اساسی و خرده مفاهیم درس شیمی

خرده مفاهیماستاندارد محتوامفهوم اساسیایده کلیدی

ساختار و عملکرد

واحد سازنده

گوناگونی  و  ریز  ذره های  از  جهان 
ساخته شده است.

هر ذره ساختار مشخص و معینی 
دارد.

تبیین  و  مطالعه  برای  مدل ها 
ساختار مواد به کار می روند.

انواع )اتم، مولکول، یون، درشت مولکول ها، عنصر، 
ساختار  مصنوعی(،  طبیعی،  آلوتروپ،  ترکیب، 
و  الکترونی(  آرایش  یون،  مولکول،  اتم،  )ساختار 

مدل ها )مدل های اتمی، مدل های مولکولی(

ماده و انرژی

مواد انرژی دارند.
مواد  انرژی  مقدار  و  شکل 
گوناگون، متفاوت است و به دما، 
فشار و حالت آنها بستگی دارد.

انواع انرژی )دورنی، ذخیره ای، جنبشی(، گرما )دما، 
جابه جایی انرژی، ظرفیت گرمایی(

رفتار و عملکرد

نوع  تابع  ماده  شیمیایی  خواص 
آن  ساختار  و  سازنده  ذره های 

است.
تناوبی  به طور  اتم ها  خواص 

تکرار می شود.

)خاصیت  ذره ها  واکنش  پذیری  و  رفتار  خواص، 
یونی،  پیوند  یونش،  الکترونگاتیوی،  نافلزی،  و  فلزی 
تناوبی عنصرها(، مواد  داتیو، خاصیت  کوواالنسی و 

طبیعی و مصنوعی

نیروهای بین مولکولی / 
نیروهای بنیادین

ماده  هر  سازنده  ذره های  بین 
نیروی مشخصی وجود دارد.

نیروی  به  مواد  فیزیکی  خواص 
ساختار  و  سازنده  ذره های  بین 

آنها بستگی دارد.

هیدروژنی،  واندروالسی،  کوواالنسی،  )یونی،  انواع 
الندون(، ویژگی و رفتار فیزیکی ذره ها )جرم، حجم، 
رسانای  گرمایی،  ظرفیت  گرمایی،  رسانای  حالت، 
تراکم پذیری،  جوش،  و  ذوب  نقطه  الکتریکی، 
جاذب  نرمی،  و  سختی  شکنندگی،  و  چکش خواری 

آب و ضدآب(
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روابط و الگوها

برهم کنش ها

و  فیزیکی  صورت  دو  به  مواد 
شیمیایی روی هم اثر می گذارند.

روی  مواد  اثرگذاری  میزان 
یکدیگر به نیروهای بین مولکولی 

آنها بستگی دارد.

آن(،  انواع  و  مخلوط  )انحالل،  برهم کنش ها  انواع 
واکنش های شیمیایی

)تجزیه، ترکیب، سوختن، اسید باز، اکسایش کاهش، 
جابه جایی( و قوانین

ترمودینامیک(،  )اول  انرژی  پایستگی  هس،  )هنری، 
دوم ترمودینامیک، فارادی، قانون پایستگی جرم(

الگوها
مشخصی  اتمی  طیف  عنصر  هر 

دارد.
طیف و الگوهای اتمی

پایداری، تغییر و 
اندازه گیری

پایداری، تغییر و زمان

به صورت  زمان  گذشت  با  مواد 
فیزیکی یا شیمیایی تغییر می کنند.

واکنش شیمیایی با سرعت گوناگون 
انجام می شوند.

پایداری  به  رسیدن  برای  مواد 
تغییر می کنند.

و  جرم  مقدار  مواد  تغییر  در 
انرژی پایسته است.

تعادل  انواع  پرتوزایی،  واکنش،  )آهنگ(  سرعت 
)شیمیایی، فیزیکی(، پایستگی انرژی و جرم

تغییر و اندازه گیری
تغییر انرژی و ماده در واکنش های 

شیمیایی قابل اندازه گیری است.

شیمیایی(،  و  فیزیکی  آنتالپی های  )انواع  ترموشیمی 
ترمودینامیک،  الکتروموتوری(،  )نیروی  الکتروشیمی 

استوکیومتری )مول، جرم، حجم، چگالی، بازده(

جدول 4ــ ب ــ ایده های کلیدی، مهارت های اساسی و خرده مهارت های شیمی

علوم تجربی، جهان مادی 
را سامانه ای کالن در 

نظر می گیرد و این سامانه 
را از سه منظر مطالعه 

می کند.

ایده 
کلیدی

خرده مهارتمهارت اساسی

روش 
علمی

مهارت های فرایندی 
علوم

اعداد،  به کارگیری  و  اندازه گیری  فرضیه سازی،  پیش بینی،  مشاهده، 
ابزار، توضیح دادن و استنباط،  با  نمودار، کار  ارتباط، رسم  برقراری 
تفسیر، نتیجه گیری، تعیین متغیرها، متغیر عملیاتی، جمع آوری اطالعات، 

طراحی تحقیق، انجام تحقیق، طبقه بندی

ماهیت علم
بودن  بودن، مستند  آزمایش و خطا، محدود  تجربه پذیری،  تغییرپذیری، 
بر شواهد، بی طرفی، اجتماعی بودن علم، منظق و تخیل علمی، اخالق 

علمی



8

سازماندهی محتوایی کتاب شیمی یازدهم
کتاب شیمی 2 بر اساس رویکرد ذکر شده در صفحه قبل تألیف شده است. جدول زیر ایده های کلیدی و 

مفاهیم اساسی محتوای شیمی 2 را نشان می دهند.

خرده مفاهیماستاندارد محتوامفهوم اساسیایده کلیدی

ساختار و عملکرد

واحد سازنده

و  ریزی  ذره های  از  جهان  ــ 
گوناگونی ساخته شده است.

ــ هر ذره ساختار مشخص و 
معینی دارد.

ــ مدل ها برای مطالعه و تبیین 
کار  به  مواد  رفتار  و  ساختار 

می روند.

ــ انواع )مولکول، یون، درشت مولکول ها، عنصر، 
ترکیب، کلوئید، محلول، سوسپانسیون(، 

ــ آلوتروپ )طبیعی، مصنوعی(، ساختار )ساختار 
مولکول های آلی، یون، آرایش الکترونی( و مدل ها 

)مدل های اسید و باز(

ماده و انرژی

ــ مواد انرژی دارند.
ــ شکل و مقدار انرژی مواد 
و  است  متفاوت  گوناگون، 
آنها  حالت  و  فشار  دما،  به 

بستگی دارد.

جنبشی(،  ذخیره ای،  )درونی،  انرژی  انواع  ــ 
نیم  پتانسیل  یونی،  ترکیب های  شبکه  انرژی 

سلول ها، نیروی الکتروموتوری

رفتار و عملکرد

تابع  ماده  شیمیایی  خواص  ــ 
نوع ذره های سازنده و ساختار 

آن است.
رفتار  صابون  مولکول های  ــ 

دوگانه دارند.
اندازه  به  مخلوط ها  رفتار  ــ 
ذره های مخلوط بستگی دارد.

ــ خواص، رفتار و واکنش پذیری ذره ها )اسیدها، 
بازها، فلزها، کاهنده ها، اکسنده ها(، مواد آلی

نیروهای 
بین مولکولی/ 
نیروهای بنیادی

ــ بین ذره های سازنده هر ماده 
نیروی مشخصی وجود دارد.

به  مواد  فیزیکی  خواص  ــ 
و  سازنده  ذره های  بین  نیروی 

ساختار آنها بستگی دارد.

واندروالسی،  کوواالنسی،  )یونی،  انواع  ــ 
و  ویژگی  شبکه(،  انرژی  الندون،  هیدروژنی، 
نقطه  الکتریکی،  )رسانایی  ذره ها  فیزیکی  رفتار 
و  چکش خواری  تراکم پذیری،  جوش،  و  ذوب 
شکنندگی، سختی و نرمی، جاذب آب و ضد آب، 

قدرت پاک کنندگی(
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روابط و الگوها
برهم کنش ها 

ــ مواد به دو صورت فیزیکی و 
شیمیایی روی هم اثر می گذارند.

روی  مواد  اثرگذاری  میزان  ــ 
یکدیگر به نیروهای بین مولکولی 

آنها بستگی دارد.

و  مخلوط  )انحالل،  کنش ها  برهم  انواع  ــ 
 ،) سوسپانسیون  و  کلوئید  محلول،  آن،  انواع 
اکسایش  باز،  ــ  اسید   ( شیمیایی  واکنش های 

کاهش، جابه جایی استری شدن و تولید پلیمر( 

ــ الگوها

پایداری، تغییر و 
اندازه گیری

پایداری، تغییر و  
زمان

زمان  گذشت  با  مواد  ــ 
شیمیایی  یا  فیزیکی  به صورت 

تغییر می کنند.
ـ واکنش های شیمیایی با سرعت  ـ

گوناگون انجام می شوند.
به  رسیدن  برای  مواد  ــ 

پایداری تغییر می کنند.
ــ در تغییر مواد مقدار جرم و 

انرژی پایسته است.

ــ انواع تعادل )شیمیایی، فیزیکی(، پویایی تعادل، 
بر  مؤثر  عوامل  و  تعادل  ثابت  تعادل،  مفهوم 

جابه جایی تعادل 

تغییر و اندازه گیری
در  ماده  و  انرژی  تغییر  ــ 
قابل  شیمیایی  واکنش های 

اندازه گیری است.

ــ پتانسیل نیم سلول، نیروی الکتروموتوری، تغییر 
پایستگی  کاهش،  اکسایش  واکنش های  در  جرم 
انرژی و جرم، استوکیومتری )مول، جرم، حجم 
اکسایش  و  باز  و  اسید  واکنش های  در  بازده  و 
بودن  بازی  و  اسیدی  میزان   ،Ph کاهش(،  و 

سامانه ها، غلظت های تعادلی، ثابت تعادل

این ایده ها، مفاهیم و خرده مفاهیم در سه فصل به شرح زیر توزیع شده اند:

قدر هدایای زمینی را بدانیم

 واحد سازنده: اجزا، انواع، ساختار ــ اتم، مولکول و یون، دگر شکل ها، مولکول های درشت
 رفتار و عملکرد: واکنش پذیری اتم ها، رفتار مولکول ها، شعاع اتم ها، الکترونگاتیوی، واکنش پذیری 

مواد آلی
 برهم کنش ها و الگوها: رفتار تناوبی اتم ها، رفتار تناوبی مولکول ها، قواعد واکنش پذیری مواد
 تغییر و اندازه گیری: درصدخلوص، بازده درصدی، اقتصاد اتمی، استوکیومتری استخراج
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                           در پی غذای سالم

 انرژی: انرژی پتانسیل و جنبشی در مواد، ارتباط میزان انرژی ماده با ساختار و شرایط محیط
 تغییر، پایداری، زمان: سرعت واکنش، ترموشیمی، زمان فاسد شدن مواد غذایی، 

 تغییر و اندازه گیری: اندازه گیری تغییر جرم، حجم و مول، 
 رفتار و عملکرد: ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه، افزودنی ها و آنتی اکسیدان ها

                           پوشاک، نیاز پایان ناپذیر

 واحد سازنده: اجزا، انواع، ساختار و مولکول های درشت
 رفتار و عملکرد: واکنش پذیری و رفتار مولکول ها، واکنش پذیری انواع مواد آلی

 برهم کنش ها: انواع واکنش ها
 تغییر و اندازه گیری: درصدخلوص، بازده درصدی، اقتصاد اتمی، استوکیومتری سنتز مواد

 الگوها: رفتار تناوبی مولکول ها، قواعد واکنش پذیری مواد
و سازماندهی شده  تألیف  زمینه محور طراحی،  با رویکرد  کتاب  که محتوای  کنیم  اشاره  باید  اینجا  در 

می دهیم. ارائه  این خصوص  در  مطالبی  زمینه محور  رویکرد  با  بیشتر شما  آشنایی  برای  است. 

                           یادگیری زمینه محور

زمینه محور بودن ویژگی ای است که در همٔه انواع آموزش باید به دنبال آن باشیم. وقتی در رادیو پزشکی 
ازیک بیماری حرف می زند که ما یا یکی از عزیزانمان درگیرآن بیماری است، تمام هوش و حواسمان را به 
رادیو می دهیم تا از گفته های این پزشک چیزی یاد بگیریم که به کارمان می آید و شدیدًا در زمان حال و یا آینده 
به آن نیاز داریم. چون گفته های پزشک در آن زمینه ای است که با زندگی ما در ارتباط است. این قاعده در 

تمام آموزش های رسمی هم جاری است.
هنگامی که می خواهیم مفهومی را در یک موضوع درسی آموزش دهیم،تأثیر تالشمان دوچندان می شود. 
محیط  در  معنایی  و  دلیل  می گیرند،  یاد  آن چه  برای  بتوانند  دانش آموزان  که  می یابد  تحقق  زمانی  امر  این 
اطرافشان بیابند یا در یک جمله احساس کنند آنچه یاد می گیرند به زندگی آنان ارتباط دارد. همان طور که 
گفته شد این امر خاص دانش آموز نیست، بلکه هر یادگیرنده ای اگر برای آن چه می آموزد دلیلی در ارتباط 
فایده  او را حل کند و در عمل  مثال مشکل  برای  یاد می گیرد.  بهتر  بیابد،  با زندگی و محیط روزمره اش 
آموختنش را در زندگی احساس کند به زبان ساده احساس کند که آنچه می آموزد در زندگی روزمره به دردش 
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می خورد هیچ نوع آموزشی نمی تواند در خأل اتفاق بیافتد. هر آموزشی نیازمند بافت و زمینٔه خاص خود 
است تا برای یادگیرنده معنا دار شود. درست مثل اینکه رانندگی،خیاطی، مکانیکی و آشپزی یاد می گیریم تا 
از آنها استفاده کنیم،درس علوم تجربی نیز شامل محتوا، موضوع ها و مفاهیمی است که می تواند به محیط 
زندگی یادگیرنده وصل شود.این شیوه کار از ایده هایی که مفاهیم و موضوعات را در موقعیت های اصلی و 
واقعی آنها به کار می گیرد استفاده می کند و باعث می شود دانش آموزان حاصل یادگیری را به محیط واقعی 
به این ویژگی توجه خاص دارد آموزش  یادگیری که  زندگی بکشانند و از آن در عمل بهره بگیرند. شیوه 

»  زمینه محور« خوانده می شود و می تواند بستر آموزش همٔه موضوعات درسی قرار بگیرد. 

                           ویژگی رویکرد زمینه محور

روزمره  زندگی  زمینه  در  علمی  مفاهیم  آموزش  که  است  این  تماتیک، اصل  زمینه محوریا  رویکرد  در 
فراگیران اتفاق می افتد. این رویکرد ازاین بابت تماتیک نامیده می شود که تم ها ) Themes( یا موضوع های 
مربوط به زندگی، زمینه آموزش قرار می گیرند و مفاهیم علمی در ارتباط با این موضوع ها طرح می شوند. 
در این فرایند فراگیران با موضوع احساس نزدیکی و آشنایی می کنند و انگیزه بیشتری برای یادگیری پیدا 
می کنند. زمانی که موضوع ها و زمینه های یادگیری دانش آموزان از بطن زندگی روزمرٔه آنان اخذ می شود، 
آنان در فرایند یادگیری و در عمل با موضوع )Theme( درگیر می شوند و در ارتباط با آن موضوعات علمی 
آموخته های خود را به کار می گیرند و این به معنای به کارگیری و ارائٔه علوم و موضوعات و مفاهیم علمی 
در موقعیت ومکان های آشنا و مناسب کودک است. به این ترتیب یادگیری برای آنان مفید و معنادار و به 
با اصطکاک زمانی مفید است که  یادگیری مفاهیمی در رابطه  به درد بخور می شود. برای مثال  اصطالح 
یادگیرنده مفاهیم را درقضاوت در مورد کفش مناسب پیاده روی، تایر مناسب برف برای ماشین، رفع مشکل 

دری که در باز و بسته شدن صدا می کند و یا موارد مرتبطی که با آن درگیر است بیاموزد.
این رویکرد بر این واقعیت تأکید دارد که یادگیری با شخصیت و احساساتی که مخاطب )فراگیر( از خود 
نشان می دهد ارتباط دارد. در این فرایند تجربه های یادگیری ازتعامل با محیط یادگیری کسب می شود و 
ساخت و ساز شخصی دانش هنگامی به واقع اتفاق می افتد که بین آن چه دانش آموز در زمان حال می داند 

آن چه در ارتباط با محیط کسب می کند تعاملی روی دهد)تأثیر زمینه و محیط بر یادگیری(.
این رویکرد بسیاری ازحوزه های برنامه درسی را به هم پیوند می زند و یکپارچه می کند. در صورتی که 
این امر اتفاق افتد، آموخته های فراگیر پراکنده نیستند و از یک انسجام درونی برخوردار می شوند. به این 
دلیل رویکرد زمینه محور؛ بستر خوبی برای پیشرفت تدریجی سواد علمی نوآموزان همراه با افزایش توانایی 

خواندن و نوشتن آنهاست.
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رویکرد زمینه محور یادگیری را به فرایندی لذت بخش، نشاط آور و پرفایده تبدیل می کند.
در رویکرد زمینه محور معلم به وجوه مختلف و محیط های مختلف یادگیری)کالس ــ آزمایشگاه ــ خانه 
ــ مزرعه گندم ــ زمین ورزش ــ آشپزخانه و غذاهای روزانه و...( نظر دارد. این روش کار به وی اجازه 
می دهد تا از محیط های یادگیری متنوعی استفاده کند )اجتماعی، فرهنگی، فیزیکی و روحی( که دستیابی به 

پیامد های یادگیری را ممکن می سازند.
آموزش زمینه محور اهمیت و لزوم یادگیری را به فراگیر می چشاند. معلم مفاهیم را با مثال ومصداق هایی 
که از محیط زندگی فراگیر می گیرد آموزش می دهد، برای مثال در علوم تجربی در موضوع هایی مثل جانور، 
گیاه، آهن ربا، آب و خاک و سنگ و مثال های مربوطه از محیط زندگی کودک گرفته می شود و در همان 
فضا پرورش می یابد. به عنوان مثال وقتی از جانوران و یا گیاهان صحبت می کند تا دانش فراگیر را در این 
زمینه ها زیادتر کند، جانور برای کودک آشناست و مثال ها از خود کودک و در ارتباط با محیط آشنای او 
آورده می شود و در نهایت حاصل کار و تعامل دانش آموزان با یک دیگر و با معلم، فراگیر را به درک دانشی 
می رساند که خود در تعامل با محیط زندگیش کسب کرده است، متناسب با نیازهای اوست و امری و از باال 

به پایین نیست.
اعتقاد بر این است که این شیوه یادگیری باعث شود تا فراگیر آموزش را به محیط عادی و روزمرهٔ زندگی 
خود بکشاند. بدیهی است زمانی که فراگیر بین آموخته ها و نیاز های روزمره ارتباط تنگاتنگی می بیند انگیزه 
یادگیری او بیشتر شود، میزان مشارکت وی در فرایند یادگیری زیادتر و دامنه آموخته های وی وسیع تر می شود.
رویکرد زمینه محور از مهارت هایی که در رویکرد فرایند محور مورد تأکید است و یا روش هایی که در 
رویکرد پژوهش محور استفاده می شود بهره می جوید و نه تنها مغایرتی با این روش ها ندارد بلکه بر پرورش 
توانایی هایی که مورد تأکید رویکرد پژوهش محور یا مهارت محور است، نیز تمرکز دارد، و آنها را به کار 

می گیرد تا یادگیری را برای یادگیرنده معنا دار، مرتبط با زندگی روزمره وی و کاربردی کند.

به طور خالصه آموزش زمینه محور
 ارتباط فراوان با زندگی فراگیران دارد. 

 انسجام درونی دارد، یکپارچه ومرتبط باهدف های آموزشی است، اهداف نگرشی، مهارتی و دانشی 
درمحیطی اجتماعی و خالق دریک زمینه آموزشی یکپارچه می شوند. 

 قابلیت عمیق شدن دارد: دریک زمینه آموزشی به جای درگیرشدن با گستره یک موضوع، به عمق آن 
می پردازد تا یادگیری مؤثر و پربازده شود.

حوزٔه  به  پوشش  سو  یک  از  اتصال  نقاط  این  دارد:  مختلف  موضوع های  به  خوبی  اتصال  نقاط   
محتوایی آموزش را در برمی گیرند و از سوی دیگر به خواست های برنامه درسی ملی و دیگر اسناد باالدستی 
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و انتظارات سازمان ها و نهاد گوناگون توجه می کند و درعین حال الزم است به ظرفیت متقابل حوزه های 
با حوزه های  و  باشد  هنر، دین و اخالق عنایت داشته  و  زبان، مطالعات اجتماعی، خالقیت  مثل  یادگیری 

باشد. اتصال داشته  بین دروس  یادگیری مشترک 

                            فعالیت های آموزش زمینه محور

با توجه به ویژگی آموزش زمینه محور هر فعالیتی که پیشنهاد می کنید باید دارای ویژگی های زیر باشد:
 در ارتباط با زندگی روزمره دانش آموز باشد )رویکرد مسئله محور( )مثال:مشکل کم آبی/ محیط زیستی/ 

انرژی/ محاسبات روزمره در خرید/ کارهای بانکی/ و....(.
بروز خالقیت های خود کشف کند، اختراع  با  تا  به کودک کمک کند  باشد،  آزمایش  قابل تجربه و   
کند و به اید ه ای نوبیندیشد. این فعالیت ها قلب یادگیری مفهومی هستند )رویکرد پژوهش محور( )معرفی 
فعالیت های پژوهشی در ارتباط با مسئله طرح شده )مثال: مسئله آلودگی محیط زیست/کم آبی/ صرفه جویی 

در انرژی محاسبات روزمره؟ کارهای بانکی / ارتباطات روزمره با اجتماع/ و...(.
 کاربرد داشته باشد، مفاهیم و اطالعاتی که نهادینه شده است دانش آموز را به تصور یک آینده مجازی 
می کشاند )ارتباط بین تئوری و عمل( )تصور شغلی که در ارتباط با مسئله )مثال: مشکل کم آبی( / حل مسئله 

)مثال:ارائه راه حل هایی برای حل مشکل کم آبی از طریق برخورد مناسب با مسئله (
یادگیری  تعاملی مقدمه  و  یادگیری مشارکتی  به کار گروهی تشویق کند.  را  امکان دانش آموز  تا حد   
و  به صورت گروهی  یا جمع آوری اطالعات  و  پژوهش ها  )انجام  )یادگیری مشارکتی(  پایدار است  مفهومی 

تعامل در مورد یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها(.
 از نتایج آموخته ها استفاده کند. به عبارت دیگر موقعیت های جدیدی فراهم کند که دانش آموز بتواند 
آموخته ها را در آن موقعیت ها نیز به کار گیرد )پژوهش علم در عمل( )مثال:انجام فعالیت هایی در مدرسه یا 

خانه برای حفاظت از آب / جلوگیری از آلودگی آب / صرفه جویی در مصرف آب/...(

                            پرسش هایی که در آموزش زمینه محور باید به آن پاسخ داد

 در هنگام برنامه ریزی برای تدریس پرسش های زیر می تواند میزان پای بندی به هدف های آموزش زمینه 
محور را ارزیابی کند. بدیهی است هرچه تعداد پاسخ های مثبت بیشتر باشد آموزش به رویکرد زمینه محور 

نزدیک تر است.
 آیا مفاهیمی که آموزش می دهید از محیط زندگی دانش آموز گرفته شده است ؟ به عبارتی برای وی 

است؟ آشنا 
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 مثال ها از زندگی روزمره دانش آموز گرفته شده است؟
 مفاهیم بر اساس دانش فعلی دانش آموز بنا نهاده شده است؟

 مثال ها و تمرین ها شامل موقعیت های حل مسئله واقعی است که دانش آموز با آنها آشناست/ درگیر 
است؟

 مثال هاو تمرین ها نگرشی در دانش آموز برای اینکه بگوید »من باید این را یاد بگیرم« ایجاد می کند.
 آیا دانش آموزان خودشان اطالعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند تا مفاهیم را بیاموزند؟

 آیا به دانش آموزان فرصت داده می شود تا اطالعاتی را که جمع آوری کرده اند تجزیه و تحلیل کنند؟
 آیا فعالیت های آموزشی، دانش آموزان را به کاربرد مفاهیم و اطالعات در زمینه های مفید و مرتبط با 
زندگیشان مثل تصور آینده )مثل آینده شغلی( و مکان های ناآشنا )مثل محیط های کاری و کارگاه ها( تشویق 

می کند؟
 آیا دانش آموزان به کار در گروه های تعاملی که طی آن گفت وگوهای مهم در می گیرد و ایده ها رد و بدل 

می شوند و تصمیم گیری می شود شرکت می کنند؟
از  غیر  به  دیگر،  ارتباطی  ومهارت های  نوشتن  و  خواندن  توان  آزمایش ها  و  تمرین ها  درس ها،  آیا   

می دهد؟ پرورش  را  علمی  استدالل های 

                           رویکرد آموزشی محتوا 

هدف  این  به  رسیدن  و  تدریس  برای  از چه روش هایی  می کنید؟  تربیت  را  دانش آموزانی  نوع  شما چه 
هستید؟ زیر  ویژگی های  با  افرادی  تربیت  دنبال  به  هم  شما  آیا  می کنید؟  استفاده 

 پرسشگر
 اخالق مدار

 کاوشگر
 متفکر

 باسواد علمی
 کلیات 13

 ریسک پذیر
 مسئول

 نوع دوست
 جهان اندیش
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روش های آموزش در جهان متفاوت است. اما نقطه اشتراک آموزگاران خوب شوقشان به الهام دادن 
اکتشافی  و  تعاملی  آموزشی شامل راهبرد مستقیم،  از سه راهبرد  این روش ها  به شاگردانشان است. همه 
تبعیت می کنند. در راهبرد مستقیم حقایق و مفاهیم به طور مستقیم و بی واسطه و آماده شده به مخاطب ارائه 
می شود. در این راهبرد جریان تدریس یک سویه است. در حالی که در راهبرد تعاملی، هر دو طرف یعنی دبیر 
و دانش آموز در تعامل با یکدیگر حقایق و مفاهیم را بررسی می کنند و جریان تدریس دو سویه است. اما در 

آموزش اکتشافی، کشف مفهوم باید توسط دانش آموز اتفاق بیفتد. به متن زیر توجه کنید:
این عبارت ها را بارها شنیده ایم 

 اگر به من بگی                                                  فراموش می کنم 
 اگر نشانم بدهی                                                ممکنه یادم بمونه

 اگر درگیر کار و شریکم کنی                              آن وقت می فهمم

توجه داشته باشید در راهبرد اکتشافی عالوه بر اینکه باید فراگیر را درگیر یادگیری کنید؛ باید زمینه را 
فراهم کنید تا او با انجام فعالیت، گفت وگو، آزمایش و… مفهوم مورد نظر را کشف کند. از این رو کتاب 
روش های  منظور  همین  برای  گیرد.  به کار  را  اکتشافی  و  تعاملی  راهبرد  دو  از  تلفیقی  است  کرده  تالش 

گوناگون ارائه در محتوا آورده شده که شامل موارد زیر است:
 با هم بیندیشیم

 کاوش کنید
 ارتباط با زندگی
 ارتباط با صنعت
 ارتباط با ریاضی

 آیا می دانید
 خود را بیازمایید

 ما می توانیم
 تفکر نقاد

)به منظور توصیف و روشن شدن کاربری هریک از این عنوان ها به کتاب درسی شیمی 2 مراجعه شود.(
برای اینکه بتوان یک آموزش مؤثر، کارآمد و معنادار داشته باشیم، باید بتوانیم طراحی آموزشی خوبی 
داشته باشیم. در اینجا مطالبی را به منظور تقویت دانش و مهارت شما در طراحی آموزشی ارائه می دهیم.
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یادگیری رشد دهنده چگونه محقق می شود؟

آیا راهی وجود دارد که همٔه دانش آموزان در سیر تحصیلی خود احساس موفقیت کنند؟ چه راهکارهایی 
برای افزایش انگیزه و رغبت در دانش آموزان نسبت به یادگیری وجود دارد؟ آیا سودای یادگیری لذت بخش 
آیا الگویی کارآمد برای بهبود وضعیت آموزشی فرزندان ما وجود دارد که هم به جنبه  قابل تحقق است؟ 
کالسی و یادگیری دسته جمعی و هم به جنبه انفرادی آن به طور هم زمان و به صورتی به هم پیوسته و ساختارمند 

مدد رساند؟
در این ارائه، که دارای دو بخش است، تالش می شود پاسخی مثبت و قابل اجرا به پرسش های باال داده 

شود.
در بخش اول، به عنوان مقدمه و تبیین ضرورت موضوع، تصویری از دانش آموز،معلم، فرایند یاددهی ــ 
یادگیری و محیط یادگیری مطلوب در اسناد تحولی وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران ترسیم 
شده است، و با مرور وضع موجود مدارس، لزوم اتخاذ روش هایی عملی و کارآمد برای تحقق این چشم انداز 

مورد تأکید قرار می گیرد.
در دومین بخش، که بخش اصلی را تشکیل می دهد، یک الگوی سه ضلعی برای بهبود فرایند یاددهی ــ 
یادگیری در کالس های درس و ارتقای سطح یادگیری دانش آموزان پیشنهاد می شود. این الگوی سه وجهی، 
با نگاهی سیستمی، امکان در کنار هم قرار دادن و توجه هم زمان به دستاوردهای متعدد و متنوع تالشگران 
ــ  یاددهی  هنر  و  علم  عنوان  به  پداگوژی  و  آموزشی  تکنولوژی  درسی،  برنامه ریزی  متخصصان عرصه  و 
یادگیری را فراهم می سازد. در این بخش تالش می شود، پیرامون هر یک از اضالع سه گانه، محورها و 
مشخصه های مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد ارائه گردد و مشخصات فرایند یادگیری مطلوب به روشنی 
ترسیم شود. این الگو عرصه گسترده ای برای فعالیت معلم به عنوان عنصر فکور نظام آموزشی و دانش آموز 

به عنوان یادگیرنده فعال و با انگیزه فراهم می کند.
یادگیرى، دغدغۀ مشترک

به مثابه یک مسئله، یکی از مهم ترین دغدغه های مشترک آموزش گران در  بتوان گفت یادگیری،  شاید 
محتوای  و  اولویت ها  اهداف،  انتخاب  در  آموزشی  نظام های  گرچه  دیگر  عبارت  به  است.  جهان  سراسر 
آموزشی ممکن است با هم تفاوت های چشمگیر داشته باشند، اما همگی در این نقطه اشتراک نظر دارند که 
ـ یادگیری به گونه ای شکل گیرد که برای دانش آموزان فضایی پرانگیزه و آکنده  در هر حال باید فرایند یاددهیـ 
از احساس لذت، احساس موفقیت و احساس مفید بودن به وجود آورد. معموالً از چنین یادگیری مطلوبی 
با توصیفاتی همچون یادگیری مؤثر، یادگیری فعال و یادگیری رشد دهنده یاد می شود. بسیاری از مشکالت 
عدم  در  ریشه  می شود،  ایشان  تحصیلی  افت  موجب  که  یادگیری  درعرصه  دانش آموزان  فردی  ظاهر  به 
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شکل گیری یک فرایند صحیح یاددهی ــ یادگیری در سطح مدرسه و کالس درس دارد. به عبارت دیگر، 
هدایت صحیح دانش آموزان دارای استعدادهای برتر از یکسو و جبران نقاط ضعف دانش آموزان نیازمند به 
ترمیم از سوی دیگر، هر دو در بستر یک فضای یاددهی ــ یادگیری مطلوب و با دقت طراحی شده امکان پذیر 
است. چنین فضایی می تواند به رشد و پیشرفت تمامی دانش آموزان، در هر موقعیتی که قرار دارند، بینجامد. 
توجه به احیای کارکردهای آموزشی کالس درس از جنبه دیگری حائز اهمیت فراوان است. واقعیت این 
است. که امروزه بسیاری از مدرسه ها صرفاً به کالس درس تقلیل پیدا کرده اند. یعنی دانش آموزان وقتی به 
مدرسه می آیند، تقریباً مستقیماً به کالس درس می روند و سپس به خانه باز می گردند. به عبارت دیگر چون 
بیشتر مدارس فاقد برنامه های غیررسمی و غیرکالسی، از قبیل فعالیت های آزاد، پرورشی، ورزشی، نمایش، 
سرود و دیگر فعالیت هایی که به جّو مدرسه هویت خاصی می دهد، هستند، بنابراین حضور در کالس، تقریباً 
همٔه زمان حضور در مدرسه را به خود اختصاص می دهد. شاید گفته شود حال که چنین است باید کاری 
کرد که دست کم همین کالس درس بتواند بیش از پیش سبب رشد و ارتقای بیشتر دانش آموزان شود. اما 
متأسفانه پژوهش های مرتبط با فضای حاکم بر کالس های درس چنین چشم اندازی را آشکار نمی سازد. 
نتایج پژوهشی که در کالس های درسی پنج استان ایران انجام شده نشان می دهد که نحوه اداره کالس های 

درسی ایران، مشخصه هایی دارد که کامالً تکرار می شوند. این مشخصه ها عبارت اند از:
 دانش آموزان در کالس ها، معموالً ساکت می نشینند؛

 اداره کالس بیشتر برعهدٔه معلم است و او تسلط کاملی بر کلیٔه فعالیت های کالسی دارد؛
 بسیاری از برنامه های کالس به برنامه های حافظه مدار معطوف می شود و در عمل، به خاطر سپردن 

آنچه که معلم در فرایند یادگیری روی آنها تأکید می کند بسیار اهمیت دارد؛
 معلمان عمدتاً از روش های دستوری استفاده می کنند؛ یعنی خیلی وقت ها از دانش آموزان می خواهند 

کارهای معینی را انجام دهند و این خواستٔه خود را به طور مستقیم ابراز و بیان می کنند!
 معموالً از دانش آموزان خواسته نمی شود آنچه را که یاد گرفته اند در موقعیت های جدیدی به کار ببرند 

یا تعمیم دهند.
 معلمان، اغلب، فرایند یاددهی ــ یادگیری را براساس شیوه ای که کتاب درسی ارائه کرده است اجرا 

می کنند.
اگر مجموعه نتایج فوق و نیز نتایج پژوهش های دیگر را مدنظر قرار دهیم به نظر می رسد نیازمند راه حلی 
هستیم که از طریق آن فرایند یاددهی ــ یادگیری را چه در کالس درس و چه بیرون از آن احیا کنیم و فضای 

مدرسه های موجود را به فضایی پویا و رشد دهنده ارتقا دهیم تا نتایج بهتری را به دست آوریم.
این موضوع در سه سند تحولی مهم نظام آموزشی ایران که در سال های اخیر تولید شده، یعنی کتاب 
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» مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران «، » سند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران« و » برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران« مورد توجه 

قرار گرفته است. 
بر  ایران  تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی  و  تعلیم  نظام  بنیادین در  نظری تحول  مبانی  در کتاب 
» تدارک موقعیت های  تأکید شده است و  یادگیرنده«  اهمیت » درک و اصالح مداوم موقعیت خود توسط 
یادگیری و فرصت های تربیتی که امکان به کارگیری و پرورش ظرفیت شناختی را از طریق فعالیت و تالش 
متربی فراهم کند« از ویژگی های مهم نظام تربیتی مطلوب ذکر کرده است )ص 3۵1 و 3۷6 (. در این کتاب 
تأکید شده است که مدرسه باید فرصت های یادگیری ساده و رشد دهند ه ای را در چارچوب اهداف متعالی 
با  خود برای دانش آموزان تدارک ببیند: » ایجاد فضایی هدفمند از تجربیات و اشکال واقعی حیات طیبه 
یابنده و تعالی بخش برای متربیان، به این معنا که  تدارک مجموعه ای از موقعیت ها، فرصت حرکت رشد 
تجربیات مدرسه ای باید شکل ساده شده )و نه پیچیده( از تجربه حیات طیبه باشد« )ص 36۰ (.در سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران نیز »ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و 
تربیت رسمی عمومی« از اهداف کالن آموزش و پرورش برشمرده شده است )هدف کالن شماره ۷(. در این 
سند همچنین به » بهره مندی فزون تر از روش های فعال، خالق و تعالی بخش« در طراحی، تدوین و اجرای 

برنامه درسی به عنوان یک راهکار اساسی اشاره شده است. )فصل ۷، راهکار 1ــ 1(.
در برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران به طور مبسوط تر به موضوع یادگیری و کیفیت آن پرداخته 
شده است. در فصل سوم این سند با عنوان کلی » اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی« دو اصل به طور 

مستقیم به چگونگی شکل گیری فرایند یاددهی یادگیری اشاره می نماید:
اصل 3ــ 3: اعتبار نقش یادگیرنده: برنامه های درسی و تربیتی باید به نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه 
ـ یادگیری و تربیت پذیری توجه نماید و زمینه تقویت و توسعه روحیه پرسشگری،  دانش آموز در فرایند یاددهیـ 
مادام العمر:  یادگیری  فراهم سازد. )ص ۹( اصل ۹ــ 3:  در وی  را  کارآفرینی  و  پژوهشگری، خالقیت 
برنامه های درسی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های الزم برای استمرار و معنادار شدن 
یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کند )ص 1۰(. در بخش 4ــ 4 

این سند نیز ذیل عنوان » رویکرد و جهت گیری کلی یاددهی ــ یادگیری« چنین ذکر شده است.
و  یادگیرنده  ابراز گرایش های فطری، شناخت موقعیت  برای  فرایندی زمینه ساز  یادگیری  ــ  یاددهی   

آن است. اصالح مداوم 
 یادگیری حاصل تعامل خالق، هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط های متنوع یادگیری است.

 دیدگاه دانش آموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود، خداوند، دیگران و مخلوقات، تحت 
تأثیر قرار دهد.
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پویا،  مانند منعطف،  از صفاتی  باید  یادگیری  تأکید شده است که محیط  در قسمت 6ــ 4 همین بخش 
و زمینه  باشد  برخوردار  دانش آموزان  ویژگی های  و  نیازها، عالیق  به  پاسخگویی  برای  و غنی  برانگیزاننده 
بهبود موقعیت ایشان و ارتقای کیفیت فرایند یاددهی ــ یادگیری را فراهم آورد )ص 13 (. برنامه درسی ملی 
همچنین در الگوی هدف گذاری به ماتریسی اشاره می کند که از یکسو دربرگیرندٔه پنج عنصر: تعقل، ایمان، 
علم و عمل و اخالق است و از سوی دیگر چهار عرصٔه رابطه با خویشتن، رابطه با خداوند متعال، رابطه با 
خلق خدا یعنی سایر انسانها و رابطه با خلقت الهی یعنی سایر مخلوقات و طبیعت است و تأکید می نماید که در 
طراحی و تدوین برنامه ها باید این الگو مورد استفاده قرار گیرد. فراتر از همٔه مطالب فوق، » برنامه درسی ملی 
ایران« در فصل نهم، با تأکید بر این موضوع که راهبردهای یاددهی ــ یادگیری باید بتواند بستر الزم را برای 
تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی در راستای شکوفایی فطرت و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه تدارک 
ببیند؛ برای تحقق این مهم عالوه بر اصول ناظر به برنامه های درسی و تربیتی، »اصول حاکم بر راهبردهای 

یاددهی ــ یادگیری« را به شرح زیر در ۹ بند ارائه می کند.
 امکان درک و تفسیر پدیده ها، وقایع و روابط را در موقعیت های واقعی زندگی تدارک ببیند، به گونه ای 
با آن  که شرایط را برای درک و تصمیم گیری در مورد مسایلی که دانش آموزان در موقعیت های مختلف 

مواجه می شوند با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کند.
دربارٔه  پرسش هایی  پاسخ  یافتن  برای  مداوم  تالش  در  کاوشگری  طریق  از  را  دانش آموزان  انگیزٔه   

کند. تقویت  و  شکوفا  آن  روابط  و  وقایع  پدیده ها، 
 امکان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطه های علت و معلولی یا وابستگی پدیده ها را 

همراه با افزایش بصیرت در دانش آموزان فراهم کند.
 فرصت هایی را تدارک ببیند که شایستگی های کسب شده در فواصل زمانی توسط دانش آموز مرور 

شود و تصمیماتی برای تعدیل، بازنگری یا ادامه مسیر یادگیری توسط او اتخاذ گردد.
 فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل، تلفیق دانش و تجربیات پیشین با یادگیری های جدید را به صورت 

یکپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت های وجودی دانش آموزان و توسعه شایستگی ها فراهم کند.
 با بهره مندی فزون تر از روش های فعال، خالق و تعالی بخش و با سازماندهی نوآورانه و خالق فرایند 

جمع آوری و انباشت حقایق، زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید.
 صرفاً به انتقال دانش محدود نشده، بلکه زمینٔه تولید علم از سوی دانش آموزان را با تأکید بر مشارکت 

آنان در مفهوم، تدارک ببیند.
 زمینٔه تعامل مؤثر دانش آموزان را با معلم، همساالن و انواع محیط های یادگیری فراهم کند.

 زمینٔه بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوین آموزشی را فراهم نماید و استفاده از آنها را با نگاه 
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تقویتی، تکمیلی و توانمندسازی )نه نگاه جایگزینی و واگذاری( دنبال کند. 
در کنار تأکیدات فوق، که کم و بیش در اسناد آموزش وپرورش کشورهای مختلف با تفاوت هایی اندک تکرار 
شده است، رشته های تخصصی ذیل عنوان کلی علوم تربیتی مانند برنامه ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، 
روان شناسی تربیتی، پداگوژی و حتی فناوری اطالعات و ارتباطات نیز در زمینه موضوع یاددهی ــ یادگیری 
بلند باالیی از یافته های خود را به شکل توصیفی یا  مباحث مبسوطی را مطرح کرده اند و هر یک فهرستی 
تجویزی و توصیه ای در اختیار آموزشگران قرار داده اند و انتظار دارند که آموزشگران، به هنگام تدریس آنها 
را سرلوحه کار خود قرار دهند. گروهی بر لزوم توجه به نظریه های یادگیری در هنگام تدریس پافشاری می کنند. 
گروهی دیگر بر اهمیت به کارگیری الگوهای تدریس در هنگام نوشتن طرح درس تأکید دارند. تأکید بر سطوح 
رشد شناختی، اهمیت عنصر ارزشیابی، توجه به تفاوت های فردی و بسیاری تأکیدات دیگر در همین راستا انجام 
می شود. بدیهی است جامه عمل پوشاندن به تمامی تأکیدات فوق در فضایی پراکنده و غیرمنسجم امکان پذیر 
نیست و نتیجه ای جز سردرگمی در پی ندارد. به نظر می رسد ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند الگویی 
هستیم که امکان در کنار هم نشستن و توجه هم زمان به یافته های فوق را فراهم کند و برای آموزشگران آرامش 
به ارمغان آورد. » الگوی سه ضلعی ارتقای یادگیری« با چنین دیدگاهی و براساس تجربٔه زیستٔه ارائه کننده در 
طی سه دهه تدریس، مطالعه، پژوهش و آموزش معلمان تدوین شده است و می کوشد با ارائه یک ترسیم هندسی، 
عناصر گوناگون مؤثر در تدریس را در فضایی هماهنگ و نظام مند در کنار هم بنشاند و امکان توجه هم زمان به 
آنها را فراهم سازد. این الگو از سویی یک راهنمای عمل در اختیار معلمان می گذارد و از سوی دیگر یک 
چک لیست برای سنجش کیفیت تدریس برای کنشگران عرصه تعلیم وتربیت ارائه می دهد. در ادامه به شرح و 

تبیین این الگو می پردازیم.

الگوى سه ضلعى ارتقاى یادگیرى

رسانه های پرشمار

داد
ون 

بر

طراحی آموزشی

نهضت یادگیری در 
کالس و مدرسه
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این الگو همان طور که از نام آن برمی آید، دارای سه ضلع اصلی است. اولین و مهم ترین ضلع الگو که قاعدٔه 
مراقبت هایی  و  اقدامات  مهم ترین  دربرگیرندٔه  ضلع  این  است.  آموزشی  طراحی  می دهد،  تشکیل  را  مثلث 
رسانه های  از  استفاده  بر  تأکید  ضلع  دومین  منجر می شوند.  یادگیری  مؤثر  فرایند  شکل گیری  به  که  است 
پرشمار در فرایند یادگیری و سومین ضلع تأکید بر اهمیت ارائٔه آموخته ها به عنوان برون داد یادگیری توسط 

است. دانش آموزان 

                           ضلع اول، طراحی آموزشی

برای هر واحد یادگیری نیازمند یک طراحی آموزشی هستیم. اگر یادگیری را سیر و سفری از مبدأ به 
مقصدی معین تصور کنیم، اولین گام در به کارگیری این الگو ترسیم نقشٔه حرکت یا طراحی مسیری است 
فعالیت های  تعیین  منزلٔه  به  آموزشی  طراحی  دیگر  عبارت  به  بپیماید.  باید  یادگیری  فرایند  در  یادگیرنده  که 
یادگیری است که در مجموع به رشد دانش آموز می انجامد. گاهی این فعالیت یادگیری را می توان براساس 
روشی که کتاب درسی پیشنهاد می کند، شروع کرد و پیش رفت. این روش، در صورتی که کتاب درسی با 
رعایت اصول یاددهی ــ یادگیری تدوین شده باشد و با شرایط و فضای محیط سازگار باشد، تصمیم خوبی 
با تهیهٔ طرح درس این است که در طراحی  بهترین راه نیست. تفاوت طراحی آموزشی  است، ولی لزوماً 
آموزشی یک واحد یادگیری که ممکن است تدریس آن چندین جلسه آموزشی را به خود اختصاص دهد، 
موضوع کار است در حالی که تهیۀ طرح درس معموالً اقدامی محدودتر است و برای یک جلسه درس 
تنظیم می شود. مهم ترین اقدامات و مراقبت هایی که در یک طراحی آموزشی باید طراحان به آن توجه کنند، 

عبارت است از:
ـ   یادگیری رشددهنده ای به وجود  1هدف از جنس شایستگی: اولین گام برای اینکه بتوان فرایند یاددهی  ـ
پشت  از  پس  دانش آموز  که  کرد  مشخص  و  دید  را  یادگیری  پایان  یعنی  کرد؛  شروع  انتها  از  باید  آورد، 
سرگذاشتن این واحد یادگیری باید به چه شایستگی هایی برسد. به عبارت دیگر قرار است چه صالحیت ها، 
و چه  برسد  فکری  یا  ذهنی  تولید  نوع  به چه  می رود  انتظار  و  آید  به وجود  او  در  توانمندی هایی  و  صفات 
توانمندی هایی را از خودش نشان دهد؛ اینها باید آشکار باشند. پس از تعیین هدف واحد یادگیری، یک 

طراحی آموزشی خوب دارای مالک ها و مشخصه هایی است که در ادامه آنها را مرور می کنیم:
طراحی دقیق، رشددهنده، تدریجی، سیر منطقی، پله های ارزشمند و قابل دستیابی:

وقتی  کنیم  مشخص  یعنی  کنیم؛  رسم  بپیماید،  دانش آموز  است  قرار  که  مسیری  از  تصویری  باید 
دانش آموزی درسی را می آموزد، قرار است چه پله هایی را بپیماید. این پله ها، راهکار یادگیری یا طراحی 
برای  فعالیت هایی است که  پله ها مجموعٔه  از  به اجرا درآورد. منظور  آموزشی هستند که معلم می خواهد 
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می شود. پیش بینی  درس  کالس 
این پله ها باید به گونه ای طراحی شوند که نه آن قدر زیاد و بلند باشند که دانش آموز در پیمودن آنها احساس 
ناتوانی کند و نه آن قدر کوتاه و کم تعداد باشند که دانش آموز احساس کند با باال رفتن از آنها کار مهمی 
انجام نداده است و آنها را پیش پاافتاده تلقی کند. بدین ترتیب، تعداد این پله ها و توالی آنها بسیار مهم است.

یک شروع خوب: اینکه یک درس چگونه شروع شود و در این شروع، چه کاری باید کرد که فعالیت 
به  دانش آموز  که  است  این  یادگیری  در  قدم  اولین  زیرا،  است؛  مهم  بسیار  باشد،  جذاب  بسیار  یادگیری 
موضوع جذب شود؛ یک چشم انداز در پیش رویش گشوده شود تا بداند دارد چه چیزی را می آموزد؛ قرار 
است به کجا برسد و این یادگیری در زندگی، به چه کار او می آید. بنابراین، باید مسئلٔه ارتباط مطالب درسی 
با زندگی و مفید بودنشان، برای دانش آموزان ترسیم شود. بدین ترتیب، اولین پله این است که مشخص کنیم 
دانش آموزان را با چه نوع فعالیتی می توان با مسئله درگیر کرد و هوش و حواسشان را به مسئله جلب کرد تا 

احساس کنند می خواهند این مسیر را ادامه دهند.
توجه به پیش دانسته ها: دومین پله توجه به پیش دانسته های دانش آموزان است. اگر به پیش دانسته ها 
توجه شود، وقت دوباره ای صرف تولید آنها نمی شود که هم برای دانش آموزان کسالت آور باشد و هم بخشی 
کالس  در  را  دانش آموزان  پیش دانسته های  می تواند  معلم  دهد.  اختصاص  خود  به  را  یادگیری  زمان  از 
احصا کند تا ببیند اگر آنها در این پیش دانسته ها باهم اشتراک ندارند؛ با فعالیتی که تدارک می بیند، آنها را به 

اشتراک بگذارد و نقطٔه شروعشان در یادگیری را باهم یکی کند.
به صورتی  تدریس در واقع حاصل تجربیات موفق معلمان اند که  الگوهای  انتخاب الگوی تدریس: 
قابل تعمیم درمی آیند و از آنها می توان برای تدریس موضوعات مختلف درسی استفاده کرد. گاهی انتخاب 
درست یک الگو در موفقیت تدریس بسیار مؤثر است؛ مثالً وقتی می خواهیم به دانش آموزان مفاهیم اخالقی 
به  قضایی،  محاکم  مانند  الگویی  انتخاب  است  ممکن  دهیم،  آموزش  ارزش ها  بر شفاف سازی  تأکید  با  را 
تدریس جذابیت و کارایی خاصی ببخشد و روند یادگیری را تسهیل کند. در یک طراحی آموزشی طوالنی 
و چندمرحله ای، گاهی الزم است از چند الگوی تدریس در موقعیت های مختلف استفاده نمود. بسیاری 
از معلمان به دلیل عدم آشنایی کامل با الگوهای تدریس متنوع، از الگوهای کم شماری استفاده می کنند و 
فضای تدریس آنها تکراری و کسالت آور می شود. گاهی هم به دلیل آشنایی سطحی با الگوهای تدریس، 
آنها را به صورت ناقص و غیرحرفه ای اجرا می کنند. در حالی که اجرای حرفه ای الگوهای متنوع تدریس 

بر جذابیت کار و مؤثر بودن تدریس می افزاید. 
توسط  باید  آموزشی  طراحی  در  که  دیگری  نکتٔه  یادگیرنده:  توسط  مفهوم  تولید  فعال،  یادگیری 
» تولید مفهوم« به آن توجه شود، این است که مشخص شود فعالیت ها چگونه به دانش آموزان می انجامند. 
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آیا معلم، در انجام فعالیت ها، دانش آموزان را در نقش دریافت کنندٔه مفهوم قرار می دهد یا تولیدکنندٔه مفهوم؟ 
زیرا ممکن است معلم مفهومی را مستقیماً توضیح دهد و دانش آموزان دریافت کنندٔه آن باشند؛ اما ممکن 
و  عملی  فعالیت های  ذهنی،  فعالیت های  انجام  با  آنها  که  کند  ارائه  به گونه ای  را  مفهوم  همین  معلم  است 
مطالعٔه منابع مناسب یادگیری، خود به مفهوم سازی و تولید مفهوم بپردازند. حتی خواندن یک متن علمی و 
گفت وگو دربارٔه آن یک یادگیری فعال به شمار می آید. چون دانش آموز به واسطٔه درک و فهم خودش در 
مسیر آموزش حرکت و از متن، مفهوم سازی می کند و بدین ترتیب یک یادگیرنده فعال به شمار می آید. شاید 
بتوان گفت مهم ترین دستاورد نظریه ها یادگیری ساختن گرایی، همین تأکید بر تولید مفهوم و یادگیری فعال 

توسط یادگیرنده است.
یادگیری  برنامٔه  یک  از  بخشی  هم  مشارکتی  یادگیری  گروهی:  و  اجتماعی  مشارکتی،  یادگیری 
خوب است. در این طراحی آموزشی متعادل، حجم فعالیت های گروهی همچون بحث و گفت وگو، انجام 
اولویت  در  و  توجه  قابل  انفرادی  فعالیت های  کنار  در  امتحان گروهی  و حتی  فعالیت های عملی گروهی، 

می آید. به شمار  گرایی  نظریٔه ساختن  اصلی  تأکیدات  از  نیز  یادگیری مشارکتی  است. 
سطوح باالی عملکرد یادگیری: یک تحقیق نشان داده است که عموماً سطح فعالیت هایی که معلمان 
از دانش آموزان می خواهند که انجام دهند، در سطوح پایین یادگیری انجام می شود. مثالً وقتی معلمی از 
دانش آموزان می خواهد دربارٔه موضوعی اطالعات جمع آوری کنند؛ آنها معموالً این اطالعات را در سطح 
اولیه و صرفاً از یک منبع به دست می آورند و ارائه می دهند. حتی گاهی فعالیت ها در همین حد هم انجام 
نمی شود و کار سطحی تری انجام می شود؛ مثالً دانش آموزان بدون آنکه حتی در اینترنت هم جست وجوی 
دقیقی انجام دهند، فقط با گرفتن یک پرینت کارشان را ارائه می دهند. گو اینکه اگر دانش آموزان جمع آوری 
اطالعات را به خوبی هم انجام دهند. باز هم در صورت ارائٔه عینی اطالعات، در سطح اول و کف یادگیری 
مشغول  دانش آموزان  وقتی  مثالً  معلم،  که  معناست  این  به  یادگیری  باالتر  سطوح  به  توجه  دارند.  قرار 
جمع آوری اطالعات هستند، از آنها بخواهد تحلیلی روی اطالعات، از نظر طبقه بندی اطالعات و توصیف 
و تبیین آنها به شیوه های خالقانه و نوآورانه ارائه کنند و اعتبار منابعی را که به آنها استناد کرده اند، ارزیابی 
کنند. این گونه اقدامات توجه به سطوح باالتر یادگیری را نشان می دهد که در فعالیت های دیگر یادگیری و 
موضوعات و مسائل مختلف باید به آنها توجه شود. نکتٔه مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که گاهی 
معلم در تمریناتی که به دانش آموزان می دهد مسئله ای را پیچیده تر مطرح می کند. این کار، لزوماً دانش آموز 
را به سطوح باالتر یادگیری نمی برد، بلکه صرفاً سطح دشواری مطلب را بیشتر می کند و این روش مطلوبی 
نیست، چون بر احساس موفقیت دانش آموزان تأثیر منفی می گذارد. مثالً معلم ریاضی، کسر مرکبی را به 
دانش آموزان می دهد و از آنها می خواهد که آن را ساده کنند. این سطح اول یادگیری است. حال اگر این 
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معلم طبقات کسر را بیشتر کند، دانش آموزانش را به سطوح باالتر یادگیری نبرده است، بلکه فقط مسئله را 
برای آنان دشوارتر کرده است. درحالی که او می توانست از دانش آموزان بخواهد برای یک مسئله، یک 
کسر بنویسند و از این طریق آنها را به سطح باالتری ارتقا دهد. همچنین می توانست، در یک سطح باالتر، 
بنابراین، باال بردن سطح  یک عدد کسری به آنها بدهد و بخواهد که برای این کسر، یک مسئله بنویسند. 
یادگیری جزء هدف های مهم آموزش است و نباید آن را با دشوار کردن یادگیری یکی تصور کرد. توجه به 
این نکته که دانش آموزان باید رشد کنند و از سطح اولیٔه یادگیری تکنیک ها و دانش به سطوح باالتر یادگیری، 
از جمله تجزیه و تحلیل اطالعات و همچنین ترکیب کردن آنها بروند، در تمام دروس الزم است و از اهمیت 
شناخته  رسمیت  به  مختلفی  روش های  شناختی،  رشد  سطوح  طبقه بندی  برای  است.  برخوردار  بسیاری 
می شود و معلمان با انتخاب های گوناگونی روبه رو هستند. این طبقه بندی ممکن است، مانند به کار می رود، 
دارای سه سطح دانش مروری، دانش » تیمز« آنچه که در الگوی مطالعٔه کاربردی و دانش ترکیبی باشد. یا 
ممکن است سطوح پنج گانٔه بلوم درنظر گرفته شود. همچنین ممکن است سطوح بلوم جدید که شاگردان 
او در سال 2000 برای هزارٔه سوم ارائه کردند، مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب این مهم نیست که از 
چه نوع طبقه بندی ای استفاده می شود بلکه مهم این است که توجه کنیم دانش آموزان در کف یادگیری باقی 
نمانند و فعالیت های معلم سطوح باالتر یادگیری را نشانه روی کرده باشد. به عبارت دیگر، معلم هرگز نباید 
به سطوح پایین یادگیری راضی باشد و تنها خشنود باشد که دانش آموزان او توانسته اند مطلبی را حفظ و 

آن را بیان کنند.
فعالیت هایی در طراحی  از  استفاده  یعنی  با زندگی،  ارتباط  کاربست آموخته ها در موقعیت جدید: 
آموزشی که موضوع درس را به زندگی ارتباط می دهند. کاربست آموخته ها در موقعیت جدید، توجه به وجه 
کاربردی و مفیدبودن یادگیری است. ایجاد این توانایی در دانش آموزان که بتوانند چند دقیقه دربارٔه اهمیت 
موضوع درس سخن بگویند یا برای کاربردهای آن مثال هایی بزنند و دیگران را نسبت به مفید و ضروری 

بودن آموختن این واحد یادگیری متقاعد کنند، نشانه ای از تحقق این امر به شمار می آید.
با یکدیگر در زمینٔه  توجه به تفاوت های فردی در یادگیری: وجود تفاوت های فردی دانش آموزان 
یادگیری، استعداد تحصیلی، بستر فرهنگی و اجتماعی خانواده، زبان مادری، میزان  انواع هوش، سبک 
دانسته های قبلی، بدفهمی ها و به ویژه عالیق و توانمندی های گوناگون سبب می شود که یک نسخٔه واحد برای 
همگان بهترین نتیجه را به همراه نداشته باشد. از این رو الزم است در طراحی آموزشی وجود فعالیت های 
موازی و انعطاف پذیر پیش بینی شود. برای دستیابی به یک هدف آموزشی همیشه راه های متنوعی در پیش 
روی ماست و در یک طراحی آموزشی مطلوب به این امر توجه می شود. ارائٔه بازنمایی های مختلف یک 
مطلب و مطرح کردن مسائل باز پاسخ که امکان ورود به یک موضوع از جوانب گوناگون را فراهم می کند، 
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نمونه هایی از توجه به تفاوت های یادگیری به شمار می آید.
رویکرد تلفیقی: برای استفاده از رویکرد تلفیقی دالیل بی شماری وجود دارد و مزایای این رویکرد 
در بهبود کیفیت، سرعت و گسترٔه یادگیری و پاسخ گویی به نیاز فراگیران محل مناقشه نیست. در طراحی 
آموزشی با بهره گیری از رویکرد تلفیقی مرزهای بین ساحت های شش گانٔه رشد و تربیت؛ یعنی ساحت دینی 
و اخالقی، ساحت علمی و فناورانه، ساحت اجتماعی و سیاسی، ساحت زیستی و بدنی، ساحت اقتصادی و 
حرفه ای و ساحت زیبایی شناسی و هنری کم رنگ می شود و امکان پوشش دادن به دو یا چند حوزٔه تربیت 
و یادگیری در یک زمان فراهم می گردد. از بین روش های مختلف تلفیق، استفاده از یادگیری زمینه محور و 
رویکرد تمایتک در سازماندهی محتوای یادگیری از روش های پیشرفتٔه برنامه ریزی درسی به شمار می آید. 
در این نوع طراحی آموزشی یک موضوع مناسب و دارای قابلیت کافی به عنوان تم یا زمینٔه یادگیری در 
به عنوان  با آن بسط داده می شود. موضوعی که  پیرامون آن مباحث مختلف مرتبط  مرکز قرار می گیرد و 
تم انتخاب می شود، باید دارای اجزای منسجم مفهومی درونی و بازوهای ارتباطی بیرونی کافی و قابلیت 
ساحت  در  همچنین  است.  مناسب  تم  یک  آب  محیط زیست،  آموزش  زمینٔه  در  مثالً  باشد.  بخشی  عمق 

آموزش های اخالقی، حق الناس قابلیت ارائه به صورت تماتیک را دارد.
و  شایستگی  از جنس  قالب جمالتی  در  انتظار  مورد  دادهای  برون  ترسیم  ارزشیابی:  و  ارائه  جلوۀ 
روشنگری دربارهٔ جایگاه مطلوبی که یادگیرنده در پایان فرایند یادگیری باید بدان دست یابد، از دیگر مشخصه های 
یک طراحی آموزشی کامل است و به دانش آموزان احساس آرامش می دهد. این کار در دورهٔ غلبه و تسلط 
اهداف رفتاری بر فضای یادگیری هم انجام می شد، اما تفاوت آن در نوع بینشی بود که بر تدوین اهداف آموزشی 

به صورت محدودکننده و مکانیکی در آن زمان حاکم بود.
فعالیت های خارج از کالس، کالس معکوس: آخرین نکته ای که در این باب خیلی مهم است، توجه به 
فعالیت های بیرون از کالس است. معلم نباید در طراحی خود فقط به درون کالس بیندیشد، بلکه باید مسیری 
مربوط  برنامٔه داخل کالس  به  دقیقاً  که  ترسیم کند؛ در عین حال  بیرون کالس  یادگیری در  ادامٔه  برای  را 
با عنوان کالس معکوس در سال های اخیر مورد توجه عمیق متخصصان فّناوری  می شود. این موضوع 
آموزشی قرار گرفته است و ضمن مدیریت زمان یادگیری، زمینٔه تحقق اهدافی مانند یادگیری مادام العمر را 

فراهم می کند. کالس معکوس در ضلع سوم الگو نیز مجددًا مورد تأکید قرار می گیرد.
فراشناخت: در پایان فرایند یادگیری مناسب است که یادگیرندگان نگاهی از فراز به سیر و سفر خود در 
مسیر یادگیری این درس بیندازند و چگونگی حرکت خود را در این مسیر بازشناسی و تحلیل کنند. سپس 
راهی را به سوی ادامٔه یادگیری در آینده پیشنهاد کنند. اگر هدف از یادگیری، تبدیل دانش آموز به یادگیرنده 

مادام العمر است؛ چنین امری ضرورت تام دارد.
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                          ضلع دوم، رسانه های آموزشی پرشمار )بستۀ آموزشی به جای کتاب 
درسی(

در گذشته، گفتار شفاهی معلم، جزوه های آموزشی و گاهی کتاب درسی تنها رسانه های آموزشی در هر 
کالس درس بودند و دانش آموز و معلم رسانٔه دیگری در اختیار نداشتند؛ اما، در سال های اخیر امکاناتی 
فراهم شده است که با استفاده از آنها می توان کالس های درس را بسیار متنوع تر اداره کرد. امروزه این 
از سمت  که  آن است  پرتأثیر  و  فعال  برای داشتن یک کالس  قدم  اولین  که  انگاشته می شود  بدیهی  امری 

یادگیری پرشمارتر حرکت کنیم. یادگیری تک رسانه ای به سوی رسانه های 
توجه  بنابراین  نیستند؛  یکسان  یادگیری  نظر سبک های  از  دانش آموزان  تمامی  یادگیری:  سبک های 
رسانه های  از  استفاده  است.  در کالس درس الزم  و جنبشی  دیداری، شنیداری  یادگیری  به سبک های 
آموزشی گوناگون این امکان را فراهم می سازد که هر دانش آموز از هر رسانه ای بیشترین بهره را ببرد که با 
آن سازگاری بیشتری دارد. اصوالً پشتیبانی متقابل رسانه های یادگیری از یکدیگر به هم افزایی و سینرژی 
اگر در کنار یک متن علمی، یک فیلم آموزشی هم نمایش داده شود، تأثیرگذاری آن  منجر می شود. مثالً 

بسیار بیشتر از به کارگیری هریک از این دو به تنهایی خواهد بود.
تنوع حداکثری: رسانه هایی مثل فیلم های آموزشی، پاورپوینت های فعال، فایل های تصویری و صوتی، 
متن های آموزشی گوناگون، صفحات گرافیک اطالع رسان )اینفوگرافیک( و... همه و همه از رسانه های 
پشتیبان کالس و مدرسه محسوب می شوند و ما همٔه آنها را جزء رسانه های یادگیری به شمار می آوریم. رسانه های 
و  و چارت ها  پوسترها  مرجع،  کتاب های  کتاب های موضوعی،  المعارف ها، مجالت،  دایرة  مکتوب همچون 
رسانه های غیرمکتوب مانند فایل های صوتی، تصاویر، برنامه های تلویزیونی، فیلم های آموزشی، نرم افزارهای 
رایانه ای، و اخیرًا اپلیکیشن های تلفن همراه، همگی رسانه های یادگیری اند. خوشبختانه در سال های اخیر برای 
پشتیبانی از کالس درس، ابزارها، امکانات و تجهیزات بسیاری به بازار آمده است. برای مثال فیلم های فراوانی 
برای آموزش درس تولید شده؛ به طوری که حتی گاهی تدریس یک درس منوط به داشتن فیلم آموزشی است. 
یا در بعضی از دروس، طرح درس بر مبنای نمایش فیلم گذاشته شده و بعضی از پایگاه های اینترنتی مشخصاً 
برای پشتیبانی از آموزش و کالس درس طراحی شده اند. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران 
برای این کار به ویژه تولید فیلم های آموزشی اقدامات خوبی انجام داده است و اکنون، قطعه های فراوانی وجود 

دارند که معلمان برای بهبود کیفیت فرایند تدریس می توانند از آنها استفاده کنند. 
در چنین فضایی، معلمانی که مهارتشان ارتقا یافته است، می توانند نه تنها  مهارت های جست وجو: 
خود از رایانه و فضای اینترنت برای جست وجوهای هدف دار استفاده کنند، بلکه با آموزش دانش آموزان 
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نیز می توانند کمک کنند که آنها نقش فعالی در ارتقای یادگیری ایفا کنند. به این موضوع در ضلع سوم نیز 
اشاره می شود.

رسانه های  تولید  در  را  معلمان  نقش  نباید  امکانات،  این  از  استفاده  ساخته:  خود  رسانه های  تولید 
یادگیری کم رنگ کند؛ بلکه معلم خودش هم می تواند موضوعی را انتخاب کند و دربارٔه آن دست به تولید 
بزند. یعنی در عین اینکه انتخاب رسانه های یادگیری امری مطلوب است؛ اما دستکاری این قطعات و تولید 
قطعات آموزشی خود ساخته نیز ضرورت دارد. این کار مستلزم کسب توانمندی هایی است که قبالً برای 
معلمان مطرح نبوده است. توانایی کار با نرم افزارهای صوتی و تصویری مختلف و تولید کارهای ساده با 
شرکت در یک دورٔه فشرده آموزشی و انداختن خود به عرصٔه عمل امکان پذیر است. تولید رسانه ها هم 

به صورت فردی و هم به صورت کار گروهی قابل انجام است.
به اشتراک گذاشتن: معلمان می توانند تولیداتی را که برای کالس های درس خود داشته اند، از طریق 
شبکه هایی که در اختیار دارند، اشاعه دهند و به اشتراک بگذارند تا دیگران نیز از آن استفاده کنند برای مثال 
وقتی معلمی یک نقشٔه مفهومی جالب و جذاب یا یک گرافیک اطالع رسان را تهیه می کند، یا از انجام یک 

آزمایش فیلم می گیرد، می تواند آن را در فضای مجازی بارگذاری کند تا معلمان دیگر از آن استفاده کنند.

                            ضلع سوم، ارائه آموخته ها توسط دانش آموزان

ضلع سوم مثلث ارتقای یادگیری، تأکید بر عرضٔه حاصل و برون داد یادگیری و ایجاد توسط دانش آموزان 
است. منظور از ارائه این )Presentation( فرصت ارائٔه آموخته ها است که دانش آموز دستاوردهای میانی 

یا نهایی خود را از سیر و سفر یادگیری نمایش دهد و به مؤثرترین شکل ممکن در اختیار دیگران بگذارد.
ارائه به منزلۀ هدف و روش: اگر یک فرایند یادگیری به دستیابی به مطلبی قابل ارائه منجر شد، می توان 
آن را یک یادگیری موفقیت آمیز تلقی کرد. باید تأکید کرد که ارائٔه آموخته های دانش آموز در سطح مدرسه، هم از 
نظر روشی و هم از نظر هدفی دارای اهمیت ویژه است و موجب احیای فرایند آموزش و عینیت بخشی به هدف 
یادگیری می شود. از این رو، باید بر ارائه بسیار تأکید کرد. اگر در فضای مدرسه، به ارائٔه دانش آموزان اهمیت 
داده شود، دانش آموزان به این فضا دلبسته و عالقه مند می شوند و احساس آزادی عمل می کنند. دانش آموزانی 
که در مدرسه با فرصت های متعدد برای ارائه روبه رو می شوند، رشد می کنند؛ به خودباوری و اعتمادبه نفس 
می رسند؛ نسبت به آموخته ها احساس مالکیت پیدا می کنند و این امر موجب انگیزهٔ مضاعف آنها در جهت 
یادگیری می شود. یک ارائٔه موفق، در یک کالم موجب احساس موفقیت در یادگیرنده می شود و براساس یک 

ضرب المثل انگلیسی، هیچ چیز مانند موفقیت، موفقیت بعدی را نمی آفریند. 
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سیمای مدرسۀ حامی ارائه: در محیط یادگیری باید از جنبه های مختلف به فضای حامی ارائه یاری 
ارائٔه  به  توجه  ارائٔه یک ساعته،  تا  دقیقه ای  ارائه یک  از  دانش آموزان،  ارائٔه  به  زمان  رساند. اختصاص 
فردی، گروهی، و حتی کالسی )مانند سرودی که کل دانش آموزان یک کالس یا مدرسه آن را اجرا می کنند( 
تنوع در قالب ارائه )مثالً متنی که دانش آموزی می نویسد و به دیوار کالس یا راهروی مدرسه می زند یا بین 
یا  یا انشا و شعری که دانش آموزی در کالس آن را می خواند،  دانش آموزان مدرسه آن را توزیع می کند، 
یک قطعٔه نمایشی که دانش آموزان آن را اجرا می کنند، یا فیلمی که با امکانات اولیه تولید شده است و به 
نمایش درمی آید و غیره( از جمله اقدامات یک مدرسٔه حامی ارائه است اگر مدرسه ای درست روی ارائٔه 
دانش آموزی کار کند، فضای آن مدرسه با گذشته تفاوت چشمگیری پیدا خواهد کرد؛ به طوری که هنگام 
به آن، جلوه های گوناگون ارائه در جاهای مختلف دیده می شود. بدین ترتیب هم دیوار کالس ها و  ورود 

راهروهای مدرسه و هم فضای آنها، از قالب های مختلف ارائٔه دانش آموزی، پرمی شود. 
مختلف  مهارت های  ترکیب  از  که  است  فعالیتی  ارائه  مهارت ها: به طورکلی،  فکورانه  ترکیب 
بستری  و  می آید  وجود  به  خالقانه(  مهارت های  و  هنری  مهارت های  مکتوب،  )مهارت های  دانش آموزان 
تلفیقی  است برای اینکه آنها بتوانند استعدادهای نهفتٔه خود را آشکار سازند. بنابراین ارائٔه ماهیتی کامالً 
و بسیار سازنده و رشددهنده دارد. جنبٔه هدفی ارائه از همین ماهیت نشئت می گیرد. نوع ارائٔه دانش آموز 
باید فکورانه باشد؛یعنی عناصری مانند خالقیت، هنر، استفاده از رسانه های متنوع و استفاده از فنون سواد 
رسانه ای را دربرگیرد. هنگام ارائه همیشه از دانش آموزان پرسیده می شود که چگونه می توانند یک مطلب یا 

موضوع را به صورتی جدید به دوستانشان عرضه کنند و این عرصٔه نوآوری و خالقیت است. 
تضمین یادگیری: پژوهشی با عنوان )Visible Learning( نشان می دهد چگونه فعالیت های مختلف، 
می توانند به ارتقای سطح عملکرد دانش آموزان، منجر شوند. در این پژوهش، تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد 
تحصیلی دانش آموزان تحلیل شده است. » ارائه«، از بین بیش از صد عاملی که در این پژوهش نقش آنها 
مورد تحلیل قرار گرفته یا قرارگرفتن دانش آموز در موقعیتی که بتواند کار خود را به دیگران عرضه کند، از 
باالترین ضریب تأثیر در پیشرفت تحصیلی آنها برخوردار بوده است. بدین ترتیب هر طراحی آموزشی که به 
نوعی ارائٔه دانش آموز در آن وجود داشته باشد، تضمینی است بر اینکه دانش آموز به پیشرفت قابل قبولی 
دست می یابد. جملٔه مشهوری در حوزه های علمیٔه ما وجود دارد که اگر می خواهید چیزی را خوب یاد 
بگیرید باید آن ر ا تدریس کنید. ارائه هم در واقع یک نوع تدریس دانش آموز و در اختیار گذاشتن یافته های 

خود برای دیگران است.
کالس معکوس: ارائه به شکل جالبی هم به کالس معکوس )وارون( نیز ربط پیدا می کند؛ چون در کالس 
معکوس، چرخه ای از یادگیری توسط معلم در کالس درس سازماندهی می شود و در بیرون از کالس تا مرحلٔه 



29 کلیات

دستیابی به نتایج توسط دانش آموز دنبال می شود، سپس مجموعه آموخته های هر دانش آموز )انفرادی یا گروهی( 
به ارائه ای منجر می شود که او یافته های خود را با دیگران به اشتراک می گذارد. بدین ترتیب، هر ارائه ای خود 

یک رسانٔه یادگیری برای دانش آموزان دیگر محسوب می شود. 
ارزشیابی: باید تأکید کرد که ارائه معتبرترین ابزار ارزشیابی یادگیری محسوب می شود و با رویکردهای 
ارائه  را  خود  یافته های  دانش آموزی  که  هنگامی  دارد.  فراوان  سازگاری  یادگیری  خدمت  در  ارزشیابی 
می کند، در واقع سطح کیفی فرایندی که پیموده و فراورده هایی را که به دست آورده است در معرض قضاوت 
دیگران قرار می دهد. از این طریق ادامه مسیر او، جنبه هایی که نیازمند بهبود یا ترمیم هستند و عرصه هایی 

که قابلیت سرمایه گذاری و شکوفایی دارند، آشکار می شود و بازخوردهای رشددهنده ای فراهم می شود.
بدین ترتیب اضالع این مثلث؛ یعنی طراحی آموزشی کارآمد، رسانه های یادگیری پرشمار و ارائه، فضایی 

به وجود می آورند که همٔه دانش آموزان می توانند در آن به خوبی رشد کنند.
)برای مطالعه بیشتر در این باره و موضوعات مرتبط به منابع....( مراجعه کنید.

روش های یادگیری متناسب با رویکردهای نوین آموزشی:

آموزش پژوهش محور چیست؟
آموزش پژوهش محور در علوم رویکردی است که از درک شیؤه یادگیری دانش آموز، ماهیت پژوهش 
علم و تأکیدبر مفاهیم مهمی که باید آموخته شود نشئت می گیرد، و بر این باور استوار است که دانش آموز       
به واقع آن چیزی را می آموزد که خود درک می کند و نه آنچه دیگران به او منتقل می کنند. این رویکرد قبل 
از این که یک فرایند یادگیری مصنوعی باشد که انگیزه آن بر اساس رضایت از پاداش است، به عمق یادگیری 
می پردازد و انگیزه آن رضایت از یادگیری و درک شخصی است. آموزش پژوهش محور به کمیت اطالعات 

حفظ شده تأکید ندارد و ایده ها یا مفاهیم با رشد سنی یادگیرنده عمیق تر می شود. 

یادگیری دانش آموز محور:
آموزش پژوهش محور بر تجارب و پژوهش هایی که درک بسیار شفافی از چگونگی یادگیری دانش آموز 
ارائه می دهد استوار است. این تجارب بیان می کند که کنجکاوی طبیعی دانش آموزان،حداقل بخشی از آن، 
برای شناخت دنیای طبیعی اطراف آنان است که از طریق توجه به الگو ها و ارتباط ها در تجاربشان و در تعامل 
با دیگران ارضا می شود. دانش آموزان دانش و درک خود را از طریق انعکاس تجاربشان می سازند. این شیؤه 
کار در بعضی مواقع باعث درک نادرست از واقعیات می شود گرچه حاصل تفکر منطقی است. مثالً بسیاری 
از دانش آموزان )وحتی بزرگ ساالن( هنوز فکرمی کنند سایه زمین باعث پیدایش فازهای مختلف ماه می شود. 
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تجربه روزمرهٔ دانش آموز نشان می دهد که وقتی چیزی تابش نور را سد کند سایه درست می شود که این امر در 
مورد زمین هم صدق می کند که نور خورشید به آن می تابد و زمین مسیر نور خورشید را سد می کند. این تفکرگر 
چه منطقی است اما درست نیست و به دلیل کمبود تجارب و سابقٔه ذهنی در این موارد است. آموزش علوم به 

دنبال بسط تجارب دانش آموزان به هدف درک درست و علمی جهان اطراف است.
ماهیت پژوهش در علوم

مبنای دیگر آموزش پژوهش محور درک فرایند پژوهش علمی است. این مراحل به صورت مراحلی که 
دانشمندان در کارهایشان دنبال می کنند ارائه می شود. اما باید متوجه بود که این مراحل گام هایی نیست که باید 
دنبال شود بلکه یک سری مراحلی است که فرایند را هدایت می کند. برای دانش آموزان با فاز اکتشاف آغاز 
می شود که در آن دانش آموزان با پدیده ای که باید مطالعه کنند آشنا می شوند. به دنبال آن مرحله تحقیق آغاز 
می شود که ممکن است خود از چندین بخش تشکیل شود. مراحل رفت و برگشتی این مرحله نشان می دهد 
که این، یک فرایند خطی نیست. درپژوهش علمی، چه دانش آموز پژوهشگر باشد و چه یک دانشمند مراحل 
کار بسیار پیچیده است و مرتب رفت و برگشت دارد و کار ها باید مجددًا چک شوند. برای مثال اگر حاصل 
آزمایش ها فرضیه دانش آموزان را تأیید نکند الزم است آنان پیش بینی و یا پرسش خود را تغییر دهند و دوباره 
از ابتدا تجربه جدیدی را شروع کنند.اگر طراحی آزمایش ها جواب ندهد باید آزمایش مجددی طرح شود اگر 
به نتیجه ای متفاوت از نتیجٔه گروه دیگر رسیدند الزم می شود هر دو گروه کار خود را بازبینی کنند. در مرحلٔه 
سوم نتایج آزمایش ها در کالس باید تجزیه و تحلیل شود و به یک نتیجه گیری نهایی برسد. در مرحلٔه چهارم 

دانش آموزان نتایج کار خود )یافته ها و درک جدید( را به گروه وسیع تری از مخاطبان اعالم می کنند.
در اینجا دو نتیجه نهایی وجود دارد: اول اینکه براساس موضوع مورد نظر و ماهیت پژوهشی که طرح 
شده معلم ممکن است مراحل متفاوت دیگری پیشنهاد کند. دوم اینکه یک مرحله هیچ گاه همٔه مراحل را 

شامل نمی شود. یعنی در این روش با یک گام نمی توان مسیر چند گام را پیمود.
یک چارچوب برای آموزش پژوهش محور می تواند به صورت مراحل پی در پی زیر باشد: 

طرح پرسش، مناظره، مشارکت، ثبت، بازتاب دادن، به اشتراک گذاشتن، در گیر کردن و یا طرح پرسش هایی 
مثل: مشکل من کجاست؟ پرسش من چیست؟ دانش من در این مورد چیست؟ چه چیز جالب است؟

طراحی و هدایت پژوهش در علوم 
1 نقشه و طراحی

پرسش من چیست؟ چه می خواهم بدانم؟ چگونه خواهم فهمید؟ 
2 اجرا

چه مشاهده می کنم؟ آیا از ابزار درستی استفاده می کنم؟ تا چه اندازه جزئیات کار را ثبت می کنم؟
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3 سازماندهی و تحلیل اطالعات

اطالعات را چگونه سازماندهی کنم؟ چه الگویی می بینم؟ چه ارتباطی وجود دارد؟ این چه معنایی دارد؟
4 نتیجه گیری 

چه ادعایی می توانم ارائه کنم؟ چه شواهدی دارم؟ چه چیز دیگری باید بدانم؟
5 فرموله کردن یک پرسش جدید

چه پرسشی از قبل هنوز بدون پاسخ مانده ؟چه پرسش تازه ای برایم طرح شده ؟ چگونه می توانم بفهمم؟
6 نتیجه گیری نهایی

از تمام پژوهش ها چه یاد گرفتیم؟
چه شواهدی برای پشتیبانی ایده هایمان داریم؟

7 تبادل نظر با مخاطبان دیگر

من می خواهم به دیگران چه بگویم ؟ چگونه بگویم؟ چه مواردی را باید حتماً بگویم؟
تذکر: یک واحد یادگیری یا بخشی از یک واحد یادگیری ممکن است قبل از رسیدن به نتیجه شامل 
انجام  و  اجزای طراحی  همٔه  است شامل  ممکن  ندرت  به  یادگیری  واحد  باشد. یک  آزمایش  مرحله  چند 

باشد. نمودار  این  مراحل 

اصول مهم رویکرد پژوهش محور چیست؟
آموزش پژوهش محور در کالس های مختلف متفاوت است. موارد بسیار متعدد و متفاوتی برای سازگار کردن 
دانش، مهارت و عالیق معلم و دانش آموزان وجود دارد. اما موارد مهمی در همٔه آموزش های پژوهش محور مهم 
است. این روش ها برای اولین بار در حوزه علوم تجربی مطرح شد ولی بعدًا با تعدیل هایی در سایر موضوعات درسی 
نیز مورد استفاده قرار گرفت. قابل ذکر است که آموزش پژوهش محور در حوزه های مختلف گام های متفاوتی 
دارد. برای مثال پژوهش در تاریخ یا برخی موضوعات اجتماعی گام تجربه مستقیم را ندارد و یا در علوم تجربی تجربه 

مستقیم هسته مرکزی آموزش علوم تجربی است. 
در این رویکرد دانش آموز باید اوالً پرسش یا مسئله محوری کار را بداند و نسبت به آن احساس مالکیت 
کند، یعنی احساس کند پرسشی که طرح می کند پرسش خودش است. ثانیاً دانش آموزان نیازمند آن هستند 
که مهارت های مرتبط با حل مسئله در حوزه آموزشی ذی ربط را کسب نموده باشد. برای مثال در علوم 
تجربی برای اینکه دانش آموز بتواند پژوهش های علمی را انجام دهد باید مهارت هایی مانند مهارت مشاهده، 
کار با ابزار، توانایی در استدالل،تعامل با دیگران، نوشتن برای خود و برای دیگران و... است. این رویکرد 
در موضوعات تاریخی یا اجتماعی ناظر به مهارت کاوش تاریخی، تحلیل داده های تاریخی، درک الگو های 
رفتاری، شناسایی شواهد معتبر، درک دیدگاه های دیگر، استنباط، مشاهده )مستقیم، غیرمستقیم، مشاهده 
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در  می شود.  اجرا  مشارکتی  کاوشگری  تولیدی،  پروژه های خدماتی،  قالب  در  که  است  و...  مشارکتی( 
اجرای پروژه ها استفاده از منابع دست دوم آموزش تجارب دست اول را کامل می کند، عالوه بر آن یادگیری 

معموالً حاصل یک فعالیت گروهی است.

                            اهمیت مالحظات آموزشی در آموزش پژوهش محور

عالوه بر اصولی که در طراحی برنامه آموزش پژوهش محور الزم است در نظر گرفته شود موارد مهمی 
نیز در روش های آموزش باید لحاظ شود که به شرح زیر است:

سازمان دهی کالس )فضای فیزیکی کالس(
1 فرهنگ حاکم بر کالس

2 هنر بحث و گفت وگو

3 استفاده از تجارب و ایده های قبلی دانش آموزان

4 گفت وگوی گروهی 

5 هدایت دانش آموزان در یادداشت برداری/ یادداشت گروهی، یادداشت کالسی

دفتر علوم/ ریاضی/.....
استراتژی های خاص درآموزش 

 هدایت دانش آموزان در هنگام طراحی تحقیق
 کمک به دانش آموزان در تحلیل حاصل کار برای رسیدن به یک نتیجه معتبر

 مقایسه و تقابل با »حقایق پذیرفته شده«
 سنجش تکوینی )رشد دهنده(

5E / 7E آموزش به مدل                           

مدل ۵E مدل آموزشی است که بر اساس رویکرد ساخت گرایانه در فرایند یادگیری طراحی شده است و معتقد 
است که فراگیران هر دانش جدیدی را بر پایٔه دانش فعلی خود می سازند. این مدل برای هر سنی و در هر موضوع 
درسی قابل استفاده است. هر مرحله در این مدل یک فاز یادگیری را شرح می دهد و به معلم و دانش آموز امکان 

می دهد با فعالیت های مشترک بر دانش فعلی خود دانش جدید را بنا نهند. این مراحل عبارت اند از :
درگیر کردن1

ــ  تحقیق  برای  پرسش  طرح  معنادار،  زمینٔه  یک  در  آموزش  دادن  قرار  عالقه،  و  کنجکاوی  تحریک 

Engage ــ1
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آشکار ساختن ایده ها و باورهای فعلی دانش آموزان ــ فعالیت یا متون در مدل های چند گانه برای پژوهش 
و یا برانگیختن انگیزه ها، طرح پرسش، تحریک دانش آموزان به طرح پرسش هایشان به هر روش ممکن مثل 
نوشتن نمایش بازی کردن و...به گونه ای که معلم ایده های دانش آموزان را کشف کند و بتواند در مورد 

نوعی سنجش تشخیصی است. دادن ها تصمیم گیری کند.  جهت 

کشف کردن1 
بسط تجارب از پدیده ها یا مفاهیمی که پاسخ پرسش های دانش آموز منجر به کشف آن می شود، ایده های 
آنان را بیان می کند. ایده های آنان را آزمایش می کند، مسایل را بررسی یا حل می کند. برای تجربٔه پدیده ها، 
پاسخ  پرسش ها  به  و  می کند  تست  را  ایده ها  اندازه گیری  و  مشاهده  طریق  از  می کند،  مطرح  پژوهش هایی 
می دهد. پژوهش هایی در زمینٔه مواد نوشته شده مثل روزنامه ها و مقاالت انجام می دهد که به قضاوت در 
مورد اعتبار منابع می پردازد و نیز پایایی ایده های علمی که در نوشته ها طرح شده است را بررسی می کند.

شرح دادن2
معرفی ابزار مفهومی که برای تفسیر شواهد و بیان پدیده ها و ساخت مدل های چند گانه بر اساس توجیه 
ادعا های طرح شده بر پایٔه شواهد جمع آوری شده، مقایسه توضیحاتی که دانش آموزان و گروه های مختلف ارائه 
می کنند/ در نظر گرفتن توضیحات علمی موجود، آنچه دانش آموزان می خوانند یا معلم شرح می دهد تا بتوان به 
مفاهیم جدید دسترسی پیدا کرد، گفت وگو در گره های کوچک برای بیان توضیحات، مقایسه ایده ها که شواهد 

را به پدیده ها مربوط می سازد. نوشته ها و نقاشی های فردی و گروهی برای بیان شفاف ایده های کسب شده.
سنجش تکوینی برای بازخورد به معلم تا برنامه کاریش را بر اساس میزان آموخته ها و مهارت های کسب شده 
توسط دانش آموزان،طراحی کند )مثالً تهیٔه یک پوستر، ارائه به صورت پاورپوینت، نقاشی، نوشته، درگیر کردن 

مخاطبان برای شفاف سازی یک ایده و...(
به مشارکت گذاشتن3

توسعٔه  و  ثبت  آن.  عام  هدف  کاربرد  بررسی  به  جدید  زمینٔه  در  آن  تشریح  و  مفاهیم  کاربرد  و  استفاده 
ریاضی؛پژوهش های  نموداری؛  نوشتاری؛  فعالیت های  در  آن  کردن  تلفیق  و  استفاده  درک  و  توصیفات 
به عبارتی  به صورت مختلف،  ایده ها  به مشارکت گذاشتن  دانش آموزی، تمرین ها و تکالیف دانش آموزی؛ 

گیرد. به کار  مختلف  صورت های  به  جدید  زمینه های  در  را  آموخته ها 

Explore ــ1
Explain ــ2
 Elaborate ــ3
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ارزشیابی1
فراهم آوردن فرصت هایی برای دانش آموزان تا ایده هایشان را بررسی کرده و در مهارت ها و آموخته ها 
بازتاب دهند. نشان دادن شواهدی برای اثبات تغییر ایده ها و باورهای دانش آموزان. پاسخ به پرسش هایی 
که احتماالً در بخش اول کار » درگیری« هم طرح شده است. بازتاب تغییراتی که در فاز درگیری و توصیف 
)1و2( پیش می آید و ارزشیابی برای کمک به دانش آموزان تا از آنچه در فرایند یادگیری شان اتفاق می افتد 

آگاه باشند و به فراشناخت برسند و بتوانند فرایند یادگیری خود را کنترل کنند.
به دلیل موفقیت این شیوه کار در عمل این مراحل به ۷Eتوسعه داده شده است. در این مدل مرحله اول به 
دو بخش: استخراج2و درگیر کردن3 تقسیم شده اند. در این شیوه بر تجارب اولیه دانش آموزان تأکید بیشتری 
می شود و آن را زیر بنای گام های بعدی آموزش می داند. تفاوت دیگر در اضافه کردن مرحله تعمیم دادن 
است که در مدل قبلی مرحله تعمیم فقط شرایط حال رادر نظر می گیرد در حالی که در مدل جدید یادگیری به 
شرایط پیش بینی نشده نیز تعمیم داده می شود. به عبارت دیگر مرحله اول مدل ۵E به دو مرحله در مدل ۷Eو 

فاز چهارم و پنجم مدل ۵E به سه فاز در مدل۷E 4 تبدیل شده است.  

                           آموزش به روش طراحی معکوس

تعیین  آموزش داده شود مشخص می گردد.  قرار است  آنچه  پیامد های  ابتدا  در روش طراحی معکوس 
پیامد ها برای روشن شدن مسیری که دانش آموز باید طی کند بسیار مهم است و نگاه معلم را همواره بر پیامد 
متمرکز نگاه می دارد. پیامد و یا اهداف معموالً در چارچوب » ایده کلیدی« مطرح می شوند و این باعث می گردد تا 
معلم از محدودهٔ توجه به حافظه و به عبارتی »آموزش برای به خاطر سپردن« کامالً خارج شود و همواره بر تحقق 
اهداف در قالب پیامد ها متمرکز بماند. در صورت طی این مسیر، دانش آموزان قادر خواهند بود، بین اطالعات 
جدید و دانش و آموخته های پیشین خود ارتباط برقرار کنند، واقعیت ها و حقایق را به »مسائل کلی« و روزمره ای 
که با آن برخورد می کنند پیوند دهند و آموخته های خود را در زمینه های جدید به کار گیرند. به این منظور باید 

در روند و پایان آموزش به سه سؤال زیر پاسخ داد: 
1 ایده های کلیدی، مفاهیم اساسی، مهارت هایی که دانش آموزان باید به آن دست یابند، کدام اند؟ 

2 چه مدارک و شواهدی بیانگر آن است که پیامد ها تحقق یافته و دانش آموزان به راستی مطالب اصلی 

را فراگرفته اند و می توانند آموخته های خود را به نحوی معنادار و مؤثر در موقعیت های جدید به کار گیرند؟ 
3 چه راهبرد ها و راهکار هایی )فعالیت های یادگیری، تکالیف عملکردی( به دانش آموزان کمک خواهد 

کرد تا خود مفاهیم را بسازند و به افرادی صاحب دانش و توانمندی در زمینه ای خاص تبدیل شوند.

Evaluate ــ1
Elicit, Elaborate,Evaluate, Extend ـــ2
Engage ـــ3



35 کلیات

روش طراحی معکوس ضمن بهره گیری از انواع راهبرد های ذکر شده )آموزش پروژه محور، آموزش به 
روش ۷E ،۵E و زمینه محور( فرایند یاددهی ــ یادگیری را با پاسخ به سه پرسش فوق دنبال می نماید. در این 
ـ یادگیری باید موقعیت هایی ایجاد شود که در آنها دانش آموزان پرسش هدف دار و  شیوه کار، در فرایند یاددهیـ 
مرتبط طرح کنند، راه کار هایی برای حل مسئله ارائه دهند و در مورد اینکه چگونه به نتیجه مورد نظر می رسند، 

توضیح دهند. 
طراحی معکوس مبتنی بر درک اصیل1 و استفاده عقالنی و مؤثر از آموخته ها است، به گونه ای که ما 
را به آن سوی آنچه می بینیم و استفاده از ایده های کلیدی برای ساخت معنا هدایت کند. از این منظردرک 
یک پدیده » دیدن آن پدیده در ارتباط با سایر پدیده ها، توجه به شیوه کارکرد، نتایج و علل آن، مدل ها و ارائه 

توضیحات مؤثر است«.

                            ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان

از آنجا که ارزشیابی، جزئی از مراحل آموزش و یادگیری است، روش های پیشنهادی زیر، که توسط 
بیشتر معلمان در کالس اجرا می شود، می تواند در ارزشیابی آنچه دانش آموزان در هر جلسه و در طول سال 

یاد گرفته اند، مفید واقع شود.
ارائه آموخته ها و گزارش فعالیت ها: دانش آموزان با برنامه ریزی معلم می توانند بعضی آموخته های 
خود را به صورت سمینار در کالس ارائه دهند یا نتایج فعالیت های کتاب را به صورت های مختلف در کالس 
گزارش کنند. این ارائه می تواند به صورت پرده نگار، پوستر، روزنامه دیواری یا مقاله باشد. معلم با در نظر 
گرفتن موارد مختلف، ارزیابی خود را از ارائه دانش آموز به صورت فهرست وار تهیه کرده، جمع بندی آن 

را در دفتر ثبت نمرات وارد می کند.
مشاهدۀ کارهای عملی دانش آموزان: در حین برگزاری آزمایشگاه و فعالیت های فردی و گروهی یا 
پس از آن، بازبینه )چک لیست(هایی تهیه می شود و مطابق آنها نمراتی به دانش آموز تعلق می گیرد و در دفتر 

نمرات ثبت می شود.
پرسش کالسی: در هر جلسه و در بخشی از وقت کالس، از مباحث تدریس شده یا ارائه شده توسط 
دانش آموزان در جلسه گذشته، سؤاالتی شفاهی از بعضی دانش آموزان پرسیده و نمره دانش آموز در دفتر 

نمرات ثبت شود.
آزمونک )کوئیز(: بدون اطالع قبلی دانش آموزان، می توان آزمون کتبی کوتاهی برگزار کرد که در آن 

به دو یا سه سؤال پاسخ دهند. نمرٔه کسب شده در این کوئیزها نیز در دفتر نمرات ثبت می شود.

Genuine understanding ــ1
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آزمون پایان فصل: پس از اتمام هر یک از فصل های کتاب و با اطالع قبلی دانش آموزان به صورت 
کتبی و در زمان مشخصی برگزار می شود. نمره این امتحان نیز در دفتر ثبت می شود.

عملی،  کار  مشاهده  پایان فصل،  آزمونک  نمرات شفاهی،  با جمع بندی  دانش آموزان:  نمرۀ مستمر 
فعالیت دانش آموزی و…، همراه با نظر دبیر در مورد دانش آموز که در طول سال تحصیلی به دست آمده 

است، نمره ای به عنوان مستمر اول و دوم در کارنامه ثبت می شود که حداکثر دارای 2۰ امتیاز است.
برنامه  طبق  و  طراحی  نمره ای   2۰ آزمونی  دفتر،  پیشنهادی  بودجه بندی  مطابق  سال:  میان  امتحان 

می شود. ثبت  کارنامه  در  سال  میان  نمره  عنوان  به  دانش آموز،  نمره  می شود.  برگزار  مدرسه 
امتحان پایانی سال دوازدهم به صورت نهایی برگزار می شود. این امتحان با توجه به  امتحان پایانی: 
بودجه بندی اعالم شده از سوی دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری و به صورت کتبی و 
در سطح ملی برگزار شده و نمره آن به صورت جداگانه در کارنامه ثبت می شود. این نمره در آزمون ورودی 

دانشگاه ها و کنکور سراسری حائز اهمیت است. 

بارم بندی و بودجه بندی شیمی یازدهم
برای آزمون نوبت اول و پایان سال:

فصل
نمره

)نوبت اول(
نمره

)نوبت دوم(

1۵۵اول

۵2دوم تا صفحه 63 )تا ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است(

۷ــ دوم از صفحه 63 تا آخر

6ــ سوم

2۰2۰مجموع



37 کلیات

برای آزمون شهریور و جبرانی دی ماه همچنین در صورتی که آزمون پایان سال به صورت نهایی برگزار شود:

نمرهفصل

۷/۵اول

۷/۵دوم 

۵سوم

2۰مجموع

 نمرات هر فصل می تواند نیم نمره نسبت به بارم پیشنهادی فوق تغییر کند.

                            توصیه ها و محدوده طرح پرسش ها در آزمون

 سهم محاسبات کمی و عددی در هر آزمون بین 3۰ تا 3۵ درصد از نمره کل آزمون را شامل می شود.
 آیا می دانید، تفکر نقاد و در میان تارنما ها جزو ارزشیابی نیست.

 در صورت پرسش، داده های حافظه محور و مورد نیاز ارائه شود.
 پیوست جدول تناوبی در آزمون ضروری است.

داده هایی  و  اطالعات  و  کنید  و صنعت طراحی  زندگی  با  مرتبط  پرسش های  می شود  مؤکد  پیشنهاد   
با  درباره مفاهیم درسی موجود در کتاب ارائه و بر اساس داده های صورت مسئله پرسش های مفهومی و 

کنید. طرح  ارزشیابی  باالی  سطوح 
 معادله شیمیایی موازنه شده در محاسبات کمی و عددی داده شود.

 رسم آرایش الکترونی تا عنصر شماره 36 جدول تناوبی مجاز است.
 نامگذاری آلکان ها با شاخه های فرعی متیل و اتیل جزو اهداف کتاب درسی است اما نام گذاری دیگر 
ترکیب های آلی جزو اهداف کتاب نیست و در این موارد فقط نام ترکیب های موجود در کتاب می تواند مورد 

ارزشیابی قرار گیرد.
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پایانی مستمر انتظارات عملکردی ردیف

3ــ 1 4ــ 2 طراحی آزمایش 1

ــ  4ــ 2 اجرای آزمایش، ثبت داده ها، نتیجه گیری و ارائه گزارش 2

4ــ 2 4ــ 2 تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و... 3

ــ  3ــ 2
انجام تحقیق و جمع آوری اطالعات )طراحی، اجرا، ثبت داده ها، تجزیه و تحلیل، ارائه 

گزارش(
4

ــ  6ــ 4
مشارکت و تعامل در فرایند آموزش )انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی، مشارکت در 

بحث های گروهی، کنجکاوی علمی و طرح پرسش های مفهومی(
5

7ــ 4 3ــ 1 پاسخ به پرسش های مفهومی )کاربرد، استدالل و قضاوت( 6

8  ــ6 3ــ 2 توانایی حل پرسش های محاسباتی 7

3ــ 1 ــ  حل مسائل در شرایط جدید )کاربرد و استدالل( 8

پیشنهاد می شود که در ارزیابی های مستمر و پایانی، انتظارات عملکردی مورد توجه قرار گیرد. جدول 
باال فهرستی از این انتظارات و سهم آنها را در این آزمون نشان می دهد.

اجزای بسته آموزشی مرتبط با کتاب
به منظور حمایت فکری معلمان، تقویت صالحیت های حرفه ای و تخصصی آنها، تسهیل فرایند آموزش 
و مراقبت از برنامه برای رسیدن به اهداف، رسانه های گوناگونی در قالب بسته آموزشی تولید و در اختیار 

معلمان قرار می گیرد. برای کتاب شیمی دهم موارد زیر تولید شده است.
 کتاب راهنمای معلم

 نرم افزار آموزش معلمان برفراز آسمان
 کتاب کار

 محتوای پشتیبان تحت وب در سایت گروه
 پوسترهای آموزشی

 پادکست عنصرها
 فیلم های آموزشی و علمی )12۵ قطعه فیلم 3 تا ۷ دقیقه ای( که در تارنمای گروه شیمی دفتر تألیف 

است. بارگذاری شده 


