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  چكيده

عموالً يادگيري به شوند، مشناسي كه همگي علوم آزمايش محور محسوب ميدر آموزش علوم تجربي باالخص شيمي، فيزيك و زيست

در % 60از وقـت فراگيـران در مـدارس متوسـطه و     % 90اي كه تقريباً به گونه. شودالي و غيرفعال ارائه مينفعروش سنتي يعني به صورت ا

از % 13يادگيري از طريق حس بينـايي و  % 75اين درحالي است كه در انساني متعارف حدوداً . شودمدارس ابتدايي، صرف گوش دادن مي

بـراي آمـوزش   . ها به كاربرد حس شنوايي تأكيد فـراوان دارنـد  طريق حس شنوايي است اما شاهد آن هستيم كه در بسياري از موارد معلم

چرا كه عالوه بـر ايجـاد جـذابيت و افـزايش انگيـزه در       ،هاي علمي در آزمايشگاهي استفاده شوداثربخش علوم تجربي حتماً بايد از فعاليت

هـاي  ب درك عميق مفاهيم و مهارت كار با ابزار، مواد و وسايل آزمايشـگاهي و نيـز دسـتيابي بـه سـطوح بـاالتر حيطـه       آموزان موجدانش

دهـد كـه عوامـل متعـددي سـبب غيرفعـال شـدن        اما شواهد موجود نشـان مـي  . گرددهاي كاوشگري و حل مسئله ميشناختي و مهارت

هـاي آزمايشـگاهي و   م طـرح سـؤال  سي به عدهاي دري مؤلفين كتابوان به توصيهتهاي مدارس گشته است كه از آن جمله ميآزمايشگاه

عالقگـي معلمـان در اسـتفاده از    ها، عـدم اسـتفاده از متصـديان ورزيـده و فعـال، بـي      امتحانات پايان ترم و كنكور، مجهز نبودن آزمايشگاه

ي هاي آزمايشگاهي و تأثير زياد آن بر يادگيري بايد كليـه مثبت روش در اينجا الزم به ذكر است با توجه به نقش. اشاره كرد... آزمايشگاه و

كه درمسير اسـتفاده از آزمايشـگاه وجـود دارد اهتمـام جـدي      آموزش و پرورش نسبت به برطرف كردن موانع و مشكالتي اندركاران دست

  .استاشاره شده  عملي در اين مورددر انتهاي اين مقاله به تعدادي از راهكارهاي . ورزند
  

  مقدمه

هـاي  هاي آزمايشگاهي يكي از اركان اصلي آموزش علوم تجربي محسوب شده و موجبات رشد دانش علمـي، مهـارت و نگـرش   فعاليت

ت يادگيري و افزايش ميزان ماندگاري مفاهيم آموختـه  يهاي آزمايشگاهي عالوه بر تثبانجام فعاليت. سازندآموزان را فراهم ميعلمي دانش

هاي نـوآوري، خالقيـت و تفكـر     گردد كه در زندگي روزانه مورد استفاده قرار گرفته و زمينههايي ميورزي و كسب مهارتشده سبب دست

هـاي  ي درسي كشورهاي موفق در آموزش علـوم، اسـتفاده از آزمايشـگاه و انجـام فعاليـت     در برنامه. سازدانتقادي را در فراگيري فراهم مي

موضوع درسي است و تأكيد زياد بر تحقيق اهداف مهارتي و نگرشي سبب شده است تا توجه خاصي به رشد  علمي، بخش جدايي ناپذير از

ي ويژگي و خصوصيات ايـن نـوع   در كتاب نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران درباره) 1. (ورزي صورت پذيردهاي دستمهارت

گـردد و چـون در ايـن روش    يي معلم و يا مشورت با او به اهداف آموزش نائل مـي آموز با تالش خود به راهنمادانش«: يادگيري آمده است

گردد، معمـوالً از طريـق   عالوه بر يادگيري داراي طرز فكر منطقي نيز مي. آموز بيشتر در پي كشف روابط و تشكيل يك مفهوم استدانش

ي تجزيـه  در اين روش به پرورش روحيه. نمايدام به حل آن ميبرانگيخته شده و خود اقدآموز ، دانشمسئلهمواجه شدن با يك موقعيت يا 

هـا مـورد   در طراحي و اجـراي برنامـه   آموزگردد و ذوق و استعدادهاي دانشآموز توجه خاصي مبذول ميو تحليل و تفكر و تعقل در دانش

توانـد پاسـخگوي   يـادگيري نمـي   –يـاددهي   هاي سنتي رويكردها نشان داده است كه به كارگيري شيوهپژوهش ».)2(گيردتوجه قرار مي

هـاي  پرور و به چالش كشاندن ذهن فراگيران از طريق انجام فعاليـت با خروج از رويكرد آموزشي حافظه. نيازهاي آموزشي عصر حاضر باشد

يادگيري فعال نموده و  -يتوان فراگيران را در رويكرد ياددهي، ميتجرب علوماي به آموزش آزمايشگاهي مناسب و همچنين نگاه بين رشته

  .)3(هاي گروهي و مشاركتي را در آنها پرورش دادي انجام فعاليتروحيه
  

  ي استفاده از فعاليت عملي در آموزش علومتاريخچه

هاي بسيار دور به طور هر چند از زمان .ق مفاهيم داردهاي علمي و اجراي آزمايش، نقش زيربنايي در درك عميبدون شك فعاليت

سترانگ پژوهشگر و معلم علوم تجربي رمبار آبراي اولين 1880شد، اما در سال هاي عملي در آموزش علوم استفاده ميسمي از فعاليتغيرر
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هاي يادگيري علوم تربيتي، از آن در آموزش نظريه از بعضيي هيوريسم يا يادگيري اكتشافي را مطرح كرده و با تلفيق در انگلستان، نظريه

ها در حل مسائل گيري و كاربرد اين مهارتهايي چون؛ مشاهده، اندازهاين الگوي آموزشي به پرورش مهارت. استفاده كردعلوم تجربي 

ي يادگيري اكتشافي نظريه. ي علمي را به خوبي ياد بگيرندساخت تا اصول نظريهآموزان را قادر مياين نظريه دانش. تأكيد داشت

اي در بعضي از مدارس احداث گرديد و هاي سادهرفت و براي پرداختن به اين رويكرد آموزشي، آزمايشگاهآرمسترانگ مورد استقبال قرار گ

در اوايل قرن . ، وجود آزمايشگاه به عنوان بخش مهم و ضروري در آموزش علوم تجربي در انگلستان به تصويب رسيد1896در سال 

صنعتي  –هاي فناورانه و علمي ر صنعت و حمل و نقل، و نيز رشد روزافزون فعاليتها دهاي بخار و كاربرد آني ماشيننوزدهم با توسعه

با . روز بيشتر شودسبب شد تا تقاضا براي كارگران ماهر، كارشناسان و مهندسان خبره و نيز دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربي روزبه

زادگان در ابتداي قرن بيستم بسياري از اشراف. س ساخته شدشناسي نيز در مدارهاي مجهز فيزيك و زيستگذشت زمان آزمايشگاه

هاي عملي مدارس از خود نشان دادند اين امر باعث شد تا ترديدهايي در ارتباط با هايي را به خاطر اجباري بودن فعاليتاروپايي مقاومت

   .هاي عملي در مدارس ايجاد شودلزوم اجراي فعاليت

توسط شوروي سابق، شوك عظيمي در بعضي ) اسپوتنيك(ي فضايي ، با پرتاب اولين سفينه1957 در اواسط جنگ سرد يعني در سال

از . هايي بود كه در بسياري از كشورها به آن پرداخته شدي درسي آموزش علوم نيز از جمله برنامهاصالحات برنامه. از كشورها ايجاد شد

- ي نافيلد در مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه انگلستان و مطالعه و بررسي برنامههاتوان به پروژههاي درسي جديد ميترين برنامهمهم

ها بر درك مفهومي و يادگيري بخش اعظم اساس اين پروژه. ردشناسي، فيزيك و شيمي در اياالت متحده اشاره كي درسي علوم زيست

ي درسي برنامه. اي استفاده نمايندهاي درسي جديد و ويژهاز كتابآموزان مجبور شدند تا حقايق علمي استوار بود و روي اين اصل، دانش

، جان 1980در سال . ي در كنار كالس تأكيد داشتلهاي عمهاي پايه و نيز استفاده از فعاليتي هر چه بيشتر درسجديد بر توسعه

كه آموزش علوم تجربي بايد در آزمايشگاه شكي نيست «: گفت» آموزش كودكان در آزمايشگاه«با انتشار كتابي تحت عنوان  1سالومون

سالومون اين الزام در . طور كه آشپزي و كشاورزي به مزرعه تعلق دارد، همانصورت گيرد، زيرا كه علوم تجربي به آزمايشگاه تعلق دارد

وي در كتاب خود خاطر نشان . هاي صورت گرفته توسط آرمسترانگ مطرح كردها و فعاليتهاي عملي را با الهام از نظريهاجراي فعاليت

هاي عملي و اجراي آن در مدارس وجود دارد، اما در كتاب او ي فعاليتكرده است كه سؤاالت زيادي در رابطه با چگونگي تنظيم برنامه

كر كه در . كردمشخص  2رهاي عملي در مدارس راكبا اين حال ميزان فعاليت .)4(هاي عملي در مدارس نشده بوداي به ميزان فعاليتاشاره

ي رشدشناختي پياژه متذكر شد كه معلمان علوم براي كرد با الهام از نظريهميهاي عملي در مدارس پژوهشگري ي انجام فعاليتزمينه

، با نمايش )سالگي 11تا  7يعني سنين (ي تحصيلي ابتدايي هاي عملي در مدارس، بايد تالش كنند تا در دورهتنظيم ميزان فعاليت

ي در دوره. مند كنندآموزان، آنها را به علوم تجربي عالقههاي بسيار ساده توسط دانشهاي ساده و جذاب و نيز انجام آزمايششآزماي

- هاي علمي و دستسالگي ارتقاي روش 15و  14ولي از سنين  ،آموزان آموخته شودهاي عملي به دانشتحصيلي راهنمايي نيز بايد روش

  )5(فكر را هدف اصلي خود قرار دهنديابي به سطوح باالتر ت
  

  نقش آزمايشگاه در آموزش علوم تجربي

ي قابل توجـه آن اسـت كـه در انسـاني     باشد و نكتهتحقيقات نشان داده است كه نقش حواس مختلف در يادگيري انسان يكسان نمي

باشد، اما شاهد آن هستيم كـه در بسـياري از   از طريق كاربرد حس شنوايي مي% 13يادگيري از طريق حس بينايي و % 75متعارف حدوداً 

در مـدارس  % 90از وقت فراگيران در مـدارس ابتـدايي و   % 60تقريباً حدود . حس شنوايي تأكيد فراوان دارند% 13ها به كاربرد موارد معلم

شايد حدود يك پـنجم تـا   (ارند اند قادرند به خاطر بسپشاگردان تنها قسمت ناچيزي از آنچه را شنيده. شودمتوسطه صرف گوش دادن مي

  ).  يك سوم

شود با وجود صرف وقت نسبتاً زيـاد در  طور مالحظه ميهمان. حدود دو ماه بعد ميزان اين محفوظات به نصف نيز كاهش خواهد يافت

مختلـف از جملـه    ريزي حساب شده و منطقي در كاربرد حواسكاربرد حس شنوايي، ميزان يادگيري بسيار ناچيز است در حالي كه برنامه

 ).8(تواند نتايج مفيدتري را در پي داشته باشدبينايي مي

                                                
1
 . solomon 

2 . kerr.j.f  
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ي رياضي تدريس شود، علوم تجربـي نـابود   نظران و كارشناسان يونسكو اعتقاد دارند كه هر كجا علوم تجربي به شيوهگروهي از صاحب

-دانـش  ،موده و با به كارگيري تجارب علمي و آزمايشـگاهي از اين رو معلمان علوم تجربي بايد از تدريس رياضي و منطق پرهيز ن. شودمي

علـت روگردانـي   . آموزان را با دنياي واقعي آشنا نموده و اين نكته را مدنظر داشته باشند كه علوم تجربي مطمئناً رياضي يا منطـق نيسـت  

انند بين زنـدگي اجتمـاعي و درس فراگيـري    توها نميمانند شيمي و فيزيك اين است كه آن يبعضي از افراد در سنين بزرگسالي از دروس

  . )6(شده در دبيرستان ارتباطي برقرار كنند

ــ ــدمــي) ورداســتاد دانشــگاه اســتانف(ل دهــارت هــرد پ ــي، هســته«: گوي ــار عمل ــوم را تشــكيل  ك ــوزش عل   ي مركــزي و اســاس آم

فراواني نمـوده و در فضـاي آزمايشـگاه اسـت كـه      يادگيري از طريق كار در آزمايشگاه به ايجاد درك واقعي از آموزش علوم كمك . دهدمي

برند و كـار در آزمايشـگاه بايـد    ها به كار مياي جهت بررسي نظرات و انديشهها و مشاهدات را به عنوان وسيلهتئوري ،آموزان مفاهيمدانش

  .ر نمايندهاي خود را تفسيآموزان باشد تا بتوانند مشاهدات و يافتههايي براي دانشي فرصتكنندهفراهم

آزمون المپيـاد  «: گويددر مورد تأثير كارهاي عملي و آزمايشگاهي مي 1379المپياد شيمي در سال  برنزي مدال محمد اسدالهي برنده

هايي كه براي شركت در مسـابقات المپيادهـا   آموزش. شيمي در دو بخش تئوري و عملي انجام شد كه بخش عملي آن براي ما مشكل بود

هاي عملي و آزمايشگاهي ي آزمونهاي تيم ايران ساده بود، ولي به راحتي از عهدهآزمون تئوري براي بچه. بيشتر تئوري استشود داده مي

  ».آمدندبرنمي

هـاي آمـوزش   توان گفت، در شرايط فعلي يكي از مـؤثرترين راه مورد بررسي قرار گرفت به جرأت مي با توجه به آنچه كه در اين بحث

هـاي عملـي در آمـوزش علـوم     حال در اينجا به برخي از داليل انجام آزمـايش و فعاليـت  . )7(پايدار به كارگيري آزمايش و آزمايشگاه است

  :پردازيمتجربي مي

: ها عبارتند ازاين مهارت. براي يك دانشمند را كسب كند مورد نيازهاي كند تا مهارتآموز كمك ميشهاي عملي به دانانجام فعاليت -1

ي صحيح نتايج و گيري، ثبت دقيق و درست اطالعات، نمايش شفاف و به دور از اغراق اطالعات و ارائهي دقيق، اندازهريزي، مشاهدهبرنامه

  يافتن ارتباط منطقي بين متغيرها

هـاي آموزشـي   فعاليـت  دركننده تواند ضمن باال بردن كيفيت آموزش و يادگيري يك عامل بسيار تحريكها ميتفاده از آزمايشگاهاس -2

  .باشد

آمـوزان  تواند موجب تقويت حس كنجكاوي، نيروي اكتشاف و اختراع و تفكـر دانـش  آزمايشگاه و استفاده از آن در فرايند تدريس مي -3

  .شود

-حوصله نميآموزان خسته و بيبخشد و در نتيجه دانشي بيشتري ميهاي عملي به دروس علوم تجربي هيجان و عالقهيتانجام فعال -4

  .شوند

ي حـواس خـود   توانند يادگيري را با اسـتفاده از كليـه  كنند، ميآموزان يادگيري را به روش آزمايشگاهي تجربه ميهنگامي كه دانش -5

  .انجام دهند

هـاي  بنابراين با اجـراي فعاليـت  . ي اهداف فعاليت عملي فكر كنندكند تا دربارهآموزان را وادار ميهاي عملي دانشفعاليت استفاده از -6

ي اطالعـات و  ي اطالعات از طرف معلم تسليم شوند، به طور فعـال در مبادلـه  آموزان در مقابل بارش يك طرفهعملي، به جاي اينكه دانش

  .شوندتجربه با معلم شريك مي

آموزان را به سوي مطالعه و تحقيق بيشتر سوق شود كه در مجموع دانشهايي مياستفاده از آزمايشگاه سبب رشد و گسترش مهارت -7

  .دهدمي
  

  شناسايي موانع و مشكالت فراروي استفاده از آزمايشگاه

-قفند و معتقدند كه بايد در آموزش علوم از فعاليـت هاي عملي در آموزش اثربخش علوم وابيشتر معلمان به اهميت استفاده از فعاليت

-رو است كه در زير به برخي از آنها اشـاره مـي  روبهمتعددي هاي عملي استفاده شود اما عمالً شاهد آن هستيم كه انجام آزمايش با موانع 

  :كنيم

امـا  ريـزي آموزشـي،   پـژوهش و برنامـه  زمان ي دبيرستان توسط ساهاي درسي دورههاي آزمايشگاهي در كتابتأليف فعاليت با وجود -1

  :تواند به داليل زير باشدشود كه اين مسئله ميدر مدارس بهايي به آن داده نميشاهد آن هستيم كه 
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  نبود آزمايشگاه در مدارس) آ

  نبود تجهيزات الزم و كافي در آزمايشگاه مدارس) ب

  ي درسينامناسب بودن ساعت آزمايشگاه در برنامه) پ

  هامند به انجام آزمايشدان مربي عالقهفق) ت

  :ي عواملي هست كه برخي از آنها عبارتند ازهاي آزمايشگاهي كه اين مشكل خود زاييدهفعاليتعدم استقبال معلمان از انجام  -2

  عدم تسلط و مهارت كافي معلمان نسبت به فنون آزمايشگاهي) آ

  هاهاي معلمان با اين پيشرفتمايشگاهي و عدم همخواني مهارتهاي آزپيشرفت سريع فناوري و پيچيده شدن روش) ب

  هاي آنانمدت براي دبيران علوم پايه در جهت باال بردن و روزآمد كردن مهارتهاي آموزشي كوتاهعدم برگزاري دوره) پ

  مند در آزمايشگاه مدارسنبود متصديان ورزيده و عالقه) ت

بـه هزينـه كـردن بـراي     اي كه مديران مدارس حاضـر  ي مدارس، به گونههي و كم بودن سرانهگران بودن تجهيزات و مواد آزمايشگا) ث

  .تجهيز آزمايشگاه مدارس نيستند

  ...نامناسب بودن ساختار فيزيكي آزمايشگاه و غيراصولي بودن نصب تجهيزات و امكانات مانند شيرگاز، هود و غيره) ج

  و فضـــاي محـــدود در آزمايشـــگاه كـــه موجـــب دشـــواري در كنتـــرل   هـــاآمـــوزان در كـــالسزيـــاد بـــودن تعـــداد دانـــش) چ

  .شودآموزان ميدانش

-هاي عملي اختصاص دهند، در ايـن صـورت نمـي   بسياري از معلمان معتقدند كه اگر بخشي از زمان كالس درس را به انجام فعاليت) خ

  .به پايان برسانند مقررتوانند كتاب را در زمان 

ها گفته شده هاي درسي است، زيرا در توضيحات ابتدايي كتابي نگارش كتاببه آزمايشگاه در مدارس نحوه يتوجهيكي از عوامل بي -3

ها سؤالي ها از آزمايشهاي ورودي دانشگاهها تنها در ارزشيابي مستمر سؤال شود و در امتحانات پاياني هر نوبت و آزموناز آزمايشكه 

خواهد و معلم هم گيرند كه معلم در امتحانات از او ميآموزان تنها مطالبي را فرا ميش ما دانشبنابراين در آموزش و پرور. داده نشود

بدين ترتيب سؤاالت كنكور سراسري الگوي تدريس . شودميامتحانات نهايي يا كنكور سراسري مطرح دهد كه در مطالبي را آموزش مي

- حال زماني كه دانش. كه در آن اثري از آزمايش و آزمايشگاه وجود ندارد دهدشود و به تدريس معلمان در مدارس خط ميمدرسان مي

  .  انديابند به طور كامل با وسايل آزمايشگاهي و مهارت و توانايي در استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي بيگانهها راه ميآموزان به دانشگاه
  

  سي گسترده از آزمايشگاه در مدارراهكارهاي علمي براي استفاده

يـادگيري از  % 75در انسـاني متعـارف حـدوداً    . باشدتحقيقات نشان داده است كه نقش حواس مختلف در يادگيري انسان يكسان نمي

از دسـت فراگيـران در مـدارس    % 60اين در حالي است كه تقريباً حدود . گيرداز طريق حس شنوايي صورت مي% 13طريق حس بينايي، 

  .شودها صرف گوش دادن ميدر مدارس متوسطه و دانشگاه% 90جربي ابتدايي و نقش آزمايشگاه در آموزش علوم ت

  :شودسازي استفاده از آزمايشگاه، در زير به برخي از راهكارهاي عملي براي استفاده از آزمايشگاه اشاره مياز اين رو جهت فرهنگ

ها بردارند، دفتر بر عدم طرح سؤاالت پاياني از آزمايشگاه ي خود را مبنيهاي درسي توصيهمسئوالن آموزش و پرورش و مؤلفان كتاب -1

آموزشي بايد براي آزمايشگاه در مقاطع مختلف كتـاب مسـتقلي اختصـاص    ريزي ريزي كتب درسي سازمان پژوهش و برنامهتأليف و برنامه

هـد تـا طراحـان كنكـور سراسـري      ساعت را به كارهاي آزمايشگاهي اختصـاص د  2 بندي ساعات درسي حداقلدهد و همچنين در بودجه

  .)10(مجبور به استفاده از سؤاالت آزمايشگاهي در كنكور شوند تا به اين طريق آزمايشگاه نيز جايگاه خود را در مدارس به دست آورد

رفاً رديف مذكور صـ  ،رديف خاصي جهت تجهيز آزمايشگاه مدارس منظور شود و از مديران مدارس خواسته شود ،ي مدارسدر سرانه -2

   .)9(ل خود مصرف شودمحدر 

مند انتخاب شود و از به كارگيري افراد فاقد مدرك تحصيلي مـرتبط بـا   بايد متصديان آزمايشگاه مدارس از ميان افراد ورزيده و عالقه -3

  )9.(كار آزمايشگاهي در پست متصدي آزمايشگاه خودداري شود

هـر سـاله بـراي معلمـان و متصـديان      . بازآموزي شود هاي ضمن خدمتل كالسهاي آزمايشگاهي معلمان از طريق تشكيمهارت بايد -4

و اجرا گردد تا توانـايي فعاليـت عملـي در آزمايشـگاه در آنـان      ريزي هاي كارآموزي و آموزش ضمن خدمت مناسب برنامهآزمايشگاه، دوره
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داده شود تا آنها از تجارب موفق ديگر كشـورها اسـتفاده   ي آزمايشگاه بين معلمين رواج همچنين مطالعات تطبيقي در زمينه. افزايش يابد

   .)11(كنند

هاي مناسب مانند درج امتياز مناسب در ارزشيابي ساالنه منظور شود تا آنان بـه اسـتفاده از   براي ايجاد عالقه در معلمان علوم مشوق -5

  .)9(آزمايشگاه تحريك و تشويق شوند

و نوآوري در محيط آزمايشگاه و همچنـين برگـزاري مسـابقات آزمايشـگاهي و در نظـر گـرفتن        اختراع ،آموزان به ابداعتشويق دانش -6

   .)12(براي برگزيدگان... ها وامتيازاتي همچون سهميه ورودي به دانشگاه

كهنـه و  هاي جديـد و اجتنـاب از تكـرار موضـوعات     آوريهاي نوين علمي براساس فنبه روز نمودن اطالعات آزمايشگاهي با پيشرفت -7

   .)13(قديمي در محيط آزمايشگاه
  

  گيرينتيجه

در غرب مسئولين آموزش . ندگرفتمي هاي الزم و ضروري فراآموزان محتواي علوم را بدون انجام مهارتبعد از جنگ جهاني اول دانش

يق به استفاده از وسايل آزمايشـگاهي و  هاي علوم تشوي درسي شدند و به دنبال آن معلمو پرورش به ناچار مجبور به تجديد نظر در برنامه

ي آنهـا و پيـدايش آنهـا    كند كه به ناچار بايـد دربـاره  هايي را مشاهده ميآموز در آزمايشگاه در ضمن آزمايش پديدهدانش. كارگاهي شدند

ميـق مفـاهيم و افـزايش    هاي عملي عالوه بـر كمـك بـه درك ع   انجام فعاليت. شودبينديشد و با اين شيوه است كه استعدادها شكفته مي

ي شـناختي  يابي مهارت كاوشگري و سطوح باالتر حيطـه ي فراگيران در يادگيري علوم، سبب پرورش مهارت كار با ابزار و نيز دستانگيزه

هاي ي بحثاستفاده از آزمايشگاه در تدريس، سبب ايجاد زمينه. شناسدگردد و از اين راه هم خود و هم جهان پيرامون خود را بهتر ميمي

  .شودآموزان و در نتيجه پويا شدن امر آموزش ميفعال شدن حواس مختلف دانششود كه اين خود باعث آموزشي مي

اگر چناچه در صدد هستيم بين مراكز آموزشي و مراكز صنعتي و تكنولوژي كشور يك پل ارتباطي ايجـاد كنـيم بايـد بـه آزمـايش و       

ي مناسب و يا نبود ريزي دقيق و عدم صرف هزينهاما به علت عدم برنامه. تلف آموزش اهميت دهيمهاي عملي در مقاطع مخانجام فعاليت

  .فضاي مناسب و نيروي متخصص باعث شده است كه در اين راه نظام آموزشي با كندي پيش رود

عملـي در   يط اسـتفاده از فعاليـت  شرا ،ي افراد دخيل در آموزش علوم تجربي واجب است تا با برطرف نمودن مشكالتبر همهبنابراين 

-ورزي و رشد پيشرفت تحصيلي دانشهاي دستآموزش علوم را فراهم سازند كه اين امر عالوه بر دارا بودن بار تربيتي سبب تقويت مهارت

  .شودآموزان مي
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