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  چكيده

- ينـد يـاد دهـي   آابداع بعضي شـيوه هـاي  جديـد در فر   وتدريس  ينمقاله حاضر حاصل تجربه چندين ساله در اجراي روش هاي نو

در متن مقاله به طـور مفصـل مـورد    ق كه اجراي روش هاي فو. دوره متوسطه به اجرا گذاشته شده است  دربوده و شيمييادگيري درس 

د و دانش آمـوزان را  نياد گيري و تعميق سطح اندوخته هاي آموزشي در نزد فراگيران مي شو ميزان موجب افزايشبررسي قرار مي گيرند 

  .تشويق مي نمايد  شيميبه سمت يادگيري كاربردي مفاهيم 
  

 آموزش عيني ، تعميق يادگيري تدريس ،انگيزه فراگيري ،  ينروش هاي نو :كلمات كليدي

  

  مقدمه-1

چون مردابي در حال تقليل و فساد است و از زماني كه آموزش و ياد دادن شـروع شـد ، نحـوه     زندگي بدون يادگيري و آموزش ، هم

  .انجام دادن اين فعاليت ،  يعني چگونه آموختن  و روش هاي تدريس مورد توجه دست اندر كاران قرار گرفت 

اريخ ، فنون و مهارت هاي گوناگوني در زمينه روش هاي تدريس ، توليد و ارائـه شـده اسـت و روش هـاي تـدريس جـزو       در مسير ت

  .مهارت هاي فني و حرفه اي معلمان محسوب مي شود و هنر معلم در كيفيت انتخاب در اجراي آن هاست 

  در نتيجـه  ري و چگونگي آموزش نيز متفـاوت خواهـد بـود    يادگيي جايي كه اطالعات و توانايي هاي افراد متفاوت است ، نحوه از آن

  .د تا بتوانند بر اساس توانايي فراگيران خود ، تدريس مطلوبي ارائه دهند نمعلمان بايد به روش هاي گوناگون تدريس مجهز باش

ويـا بـه ايـن امـر توجـه خاصـي       در زمان هاي گوناگون ، باز تاب متفاوتي دارد و در نظام هاي آموزشي پ يادگيري و رويكرد هاي  آن

  .مبذول مي گردد 

امروزه ، روش هاي فعال تدريس كه بتوانند فعاليت هاي دانش آموزان را تقويت و يادگيري را به يك جريان دو سويه تبديل كنـد ، از  

  .اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد 

ان با راهنمايي معلم و مربي ، به آن دست مـي يابنـد ،   حاصل روش هاي فعال تدريس يادگيري موثر و اكتشافي است كه دانش آموز

متأسفانه در اغلب فرايند هاي آموزشي ، چون يك سلسله اقدامات در هم ريخته صورت مي گيرد و آثار و اهـداف مـورد نظـر از يـادگيري     

عات و مفاهيم را در ذهـن دانـش   معلم مي كوشد كليه اطال متاسفانهبدست نمي آيد و كالس درس كه محل تكثير دانش و اطالعات است 

بديهي است كه حاصل چنين وضعيتي صـرفاً تقويـت   . در نتيجه آموزش و يادگيري به انباشت اطالعات تبديل مي شود . آموزان انبار كند 

كـار مـي   ه بخالقيت ، نو آوري و رشد و توسعه استعداد مورد نظر نمي باشد ، معلم روش هاي سنتي و غير فعال را  مهارت ذهني است و 

مفاهيم و ياد دادني ها به دانش آموزان عرضه مي شود و دانش آموزان در امر آمـوزش مشـاركت   فقط برد ، فراگيران حالت انفعالي دارند و 

  ]1[ .نمي كنند در نتيجه اين يادگيري پايدار نخواهد بود ، فرا گيران نيز براي آن ارزشي قايل نخواهند شد 

، انتظار مي رود مربيان و معلمان نگاه تازه اي به آموزش بيندازند و به رخداد هـاي آموزشـي ،   ذكر شده ت باتوجه به مسائل و مشكال

  .رويكردي نو داشته باشند تا موجب تحولي عظيم در عرصه آموزش و پرورش شوند 

ران در اجراي آن موفق بوده و فاده از روش هاي جذاب و مناسب در فرآيند هاي ياد دهي از جمله  هنر هايي است  كه بعضي دبيتاس

  .دانش آموزان را راغب به امر يادگيري مي نمايند

www.chemyazd.com



2 

 

 چه دانش آموز امروز از آن لذت مي برند و در ياد گيري به آن اهميت مي دهد آموزش هاي عيني و توام با كـار بـرد علـوم اسـت     آن

  .لي و كاربردي عجين نمايندمموزش هاي عند آموزش خود را بر پايه آنبتوا پس دبيراني   در تدريس موفق هستند كه 
  

  كرد هاي آن يادگيري و روي-2

انسان به طور غريزي تمايل دارد به اطراف خويش بنگرد و حـوزه ي  . ياد گيري و كسب اطالعات يكي از ويژگي هاي بارز انسان هاست 

بوده و از خلقت بشر تـاكنون ، موجـب كسـب و     اين روحيه تحقيق و جستجوگري همواره محرك انسان ها. اطالعاتي خود را افزايش دهد 

از ويژگـي هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي و      رثگوناگون ، متفاوت و متأ ادواراما ابعاد و رويكردهاي آن در . توليد دانش هاي بشري شده است 

  .مكاتب فلسفي بوده است 

ر دعوت كرده شايسته است كـه بشـر يـاد بگيـرد خـوب      كه خداوند متعال ، انسان ها را به تأمل در خلقت جهان و تفك با عنايت به اين

داشته باشد تا زمينه هاي بالقوه را به خالقيت و نو  لببيند ، خوب بينديشد ، رمز و رموز خلقت را كشف كند و همواره ذهني خالق و سيا

بر ضرورت تبيين و تشريح مفهوم و  بنا]2[. نحوه انديشيدن و تفكر ، بارز ترين ويژگي انسان ها و نوعي ياد گيري است . آوري تبديل كند 

ابعاد ياد گيري ، به منزله ي گل واژه ي تعليم و تربيت و نظام هاي آموزش و پرورش ، با نگاهي اجمالي به تعـاريف و مفـاهيم يـاد گيـري     

ـ « ازديدگاه هاي گوناگون خواهيم پرداخت ؛ زيرا فلسفه ي وجودي تعليم و تربيت به نحوي برابر بـا مفهـوم    و نظـام عـريض و   » ادگيري ي

  .طويل آموزش و پرورش به دنبال نيل به ياد گيري انسان هاست 

  :هيم عبارت اند از ااين تعاريف و مف

  .تقال مفاهيم علمي از فردي به فرد ديگر نا -

  .كسب اطالعات ، معلومات يا مهارت هاي خاص  -

  .تغيير در رفتار قابل مشاهده و اندازه گيري  -

  .هاي جديد يا تغيير آن  كسب بينش -

  .فرآيندي كه از طريق آن رفتار موجود زنده در اثر تجربه تغيير مي يابد  -

  يند تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه بر اثر تجربه آفر -

  .ايجاد و تقويت رابطه و پيوند محرك و پاسخ در سيسيتم عصبي انسان  -

  .شناخت ادراك و بصيرت  -

  .ي نسبتاً پايدار در توانايي ، گرايش يا ظرفيت پاسخ دهي دگرگوني ها -

در تعاريف و مفاهيم به جنبه هاي خاصي از ياد گيري پرداخته شده و بعضي موارد كلي و تك بعدي و براساس سليقه هاي گوناگون، 

گيري بهره بگيرند ، تعريف جامع نسبتاً كـاملي  كه معلمان بتوانند به طور راهبردي از تعاريف و مفاهيم ياد  براي اين دنتفاسير متفاوتي دار

  .ارائه مي گردد

در انسان ايجاد مي شود و مشتمل برمهارت )تأثير متقابل خود بر محيط و محيط بر فرد (ياد گيري تغيير رفتاري است كه از طريق تجربه«

  ]3[ .»ي و طرز تفكر است شيميهاي ذهني و
  

  قويت كرد ؟ت را انگيزه چيست و چگونه مي توان آن-3

بنا به تعريف اكثر كارشناسان و متخصصين ، انگيزه يك ميل دروني است كه براي رسيدن به يك هدف در درون هر فردي ايجاد مي 

براي افزايش اين ميل مي توان از روش هاي مختلف استفاده كرد از جمله ، رسيدن بـه يـك جايگـاه علمـي ، اجتمـاعي ، مـادي ،       . شود 

چه در امر آموزش مي تواند به ميزان انگيزه فراگيران بيفزايد استفاده از اميال دروني موجود در وجود دانش آموزان بـا   آنولي ... معنوي و 

و لذا استفاده از روش هاي مناسب و ابداعي براي هر دبيري در ايجاد انگيزه  يـاد  ]4[يك نوع رضايت براي رسيدن به جايگاه مطلوب است 

  .روري است گيري يك امر حياتي و ض
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  شيوه هاي موفق در آموزش عيني-4

شيوه هاي موفق در آموزش عيني، كه در چند سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته و نتايج مطلوبي هم در ايجـاد انگيـزه    جمله ياز

  .مورد بررسي كوتاه قرار مي گيرند شيميداشته اند جهت استفاده دبيران محترم  شيمييادگيري درس 

  شيميدبيران دروس ديگر در ايجاد انگيزه يادگيري درس نقش  -4-1

. يك روش براي ايجاد انگيزه يادگيري استفاده از مثال هاي جالب علمي توسط دبيران دروس ديگر از مفاهيم درس غير مرتبط است

م تدريسي همكاران خود چند درس با تشكيل جلسات مشتركي سعي مي كنند ضمن آشنايي با مطلب و مفاهي دبيران در اجراي اين روش

ديگـر را   كارگيرند تا با اين روش در ايجاد انگيـزه يـادگيري ،هـم   ه مثال هاي جالبي را از دروس يك ديگر طراحي كرده و ضمن تدريس ب

 اين روش بيشتر در مدارسي امكان پذير است كه مدرسان چند درس ضمن همكاري با يكديگر تسلط الزم به دروس ديگـر را . ياري نمايند

تشكيل يك گروه  .در يادگيري دروس ديگرايجاد انگيزه نمايند،از عالقه د انش آموزان به يك درس  چنين سعي نمايند داشته باشند و هم

، زيست شناسي، و زمين شناسي در دبيرستان شهيد دكتر بهشـتي شهرسـتان بنـاب در ايـن     شيميمشترك بين مدرسان دروس شيمي، 

در  شـيمي به يادگيري را انگيزه الزم  شيميور با طراحي مثال هاي جالب از درس كنگيزه يادگيري دروس مذتوان از ا زمينه نشان داد مي

  .افزايش داد دانش آموزان 

  شيميي صنعتي در آموزش رهاخانجات شهرنقش امكانات كارگاهي و كا -4-2

ند ضمن بررسي امكانات كارخانجاتي و كارگـاهي  ابتدا دبيران محترم سعي مي كن شيميبراي استفاده از امكانات صنعتي در آموزش 

ابتـدا در  . در اجراي اين شيوه دبير سعي مي كند. اهيم علمي آشنا سازندفمنطقه خود با بازديد دانش آموزان از مراكز صنعتي آن ها را با م

و سپس از آنان مي خواهد جهت تكميل اطالعات خـود ضـمن    كردهآموزشگاه دانش آموزان را با مفاهيم جديد علمي در سطح اوليه آشنا 

از مسئولين آن مراكـز اطالعـات خـود را      همراه مسئولين آموزشگاه با انجام مشاهدات و طرح سواله بازديد از مراكز صنعتي و كارگاهي ب

مفاهيم درس را يك بار ديگر به همراه دانـش   )كارگاه ها و كارخانجات(كامل نمايند و در پايان بازديد با تشكيل كالس در مراكز ذكر شده 

با سواالت كوتـاه جـواب از ميـزان يـادگيري دانـش        يامتحان تشخيص كي ي دهد و سپس با انجام مآموزان مورد بررسي و  ارزيابي قرار 

شيوه در طـول سـال تحصـيلي    گاه مي گردد و در آخر با پاسخ به سئواالت دانش آموزان تدريس را به اتمام مي رساند اجراي اين آآموزان 

در يكي از كالس هاي دبيرستان شهيد دكتر بهشتي شهرستان بناب موجب رشد علمي قابـل توجـه دانـش آمـوزان آن كـالس       88 – 89

  .گرديد

  اجراي امتحان كتبي با سئواالت ترسيمي -4-3

ي در اختيار دانش آموزان قرار دهند كه ند در هر كالس درس سواالتي را جهت بررسنك سعي مي شيميدر اجراي اين روش دبيران 

در خود دارد دانش آموزان با ديدن اشكال و بررسي آن ... صورت ترسيمي از صنعت و يا ه هر سوال يك كاربرد از مفاهيم تدريس شده را ب

امتحاني آموزشگاه شهيد اكثر سئواالت  88 – 89در سال تحصيلي . ، به يادگيري آن عالقمند مي شوندشيميها از كاربردي شدن مفاهيم 

صورت ترسيمي و طراحي شده از قسمت هايي از قطعات دستگاه هـاي صـنعتي درا ختيـار آنـان قـرار      ه دكتر بهشتي شهرستان بناب را ب

چنين سطح نمرات كالس هايي كه سواالت آن ها  عالقمند شدند و هم شيميدر نتيجه دانش آموزان  بيشتري به يادگيريي درس . داديم

  .بهتر بودهايي كه به روش هاي ديگر مورد ارزيابي قرار مي گرفتند  سرت ترسيمي طرح مي شد نسبت به كالبه صو

  در كالس)معاون فن آوري(آزمايشگاه  كارشناستدريس درس به همراه  -4-4

ين وسايل مورد نياز را چن چند نوع آزمايش را طراحي كرده و هم شيميا جراي اين شيوه از روش هاي فعال تدريس ابتدا دبير  براي

و بـه كـالس    كـرده   مورد نياز تدريس را تهيه ات آزمايشگاه امكان كارشناسآزمايشگاه آماده مي كئد و سپس با همكاري  كارشناسهمراه 

 دانش آمـوزان سـعي   واجرا مي نمايد خود را  ه تدريسابا نوشتن سرفصل دروس تدريسي در تخته سي شيميدبير . درس انتقال مي دهند

در روي ميزمعلم بين آن ها و سرفصل هاي نوشته شده يك ارتباط علمـي و منطقـي برقـرار     شيميمي كنند با ديدن وسايل آزمايشگاهي 

آزمايشگاه شروع به نشان دادن وسايل  آزمايشگاهي كرده و سعي مـي كنـد    كارشناستوسط مدرس، درسبا تدريس قسمت هايي از. كنند

ع و خود اقدام  به توضيح و نشان دادن وسايل و اجراي آزمايشـگاه نمايـد و حتـي بعضـي مواقـع بـا قطـع        بعضي مواقع تدريس دبير را قط

انجـام ايـن   . به گفته هاي دانش آموزان نمره دهد شيمياز دانش آموزان  مي خواهد به سواالت او پاسخ گويند و دبير  شيميتدريس دبير 

چنـين انگيـزه    ن ها را در طول تدريس بسيار فعال نگه مي دارد و هـم آطلوب بوده و نوع تدريس در كالس ها براي دانش آموزان بسيار م
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اجراي اين  شيوه  88 – 89و  89  – 90در طول دو سال تحصيلي . براي انجام آزمايش در آزمايشگاه را در وجود آن ها شعله ور مي كند

و حتـي   شـيمي بعضي دبيـران   89 – 90كه در سال تحصيلي  ريطوه سوم تجربي، نتايج بسيار مطلوبي داشت ب يها سرا در يكي از كال

  .را در كالس هاي خود به اجرا در آورند شيمي بسيار عالقمند به اجراي اين شيوه تدريس شده بودند و سعي مي كردند هراز چندگاهي آن

  توسط دانش آموزان به جاي پرسش آغازين تدريس قسمت هايي از درس جلسات گذشته -4-5

مي خواهـد   مستعد اين شيوه از روش هاي ايجاد انگيزه، دبير با تقسيم مفاهيم درسي در قالب هاي مختلف از دانش آموازن ه در اراي

در د انش آمـوزان  در حين تدريس . نمايندشده است تدريس گذشته بررسي و تدريس  هكه هر كدام قسمتي از درس قبلي را كه در جلس

. سواالتي را مي پرسد تا ايشان با توضيح كافي، مفـاهيم را برسـاند   تدريس كنندهست دبير از دانش آموزكه نياز به توضيح بيشتر امواردي 

در اين شيوه بعـد از  . خوب ياد مي گيرنددوباره به درش قبلي در اين شيوه دانش آموزاني كه مطالب را خوب ياد نگرفته اند با گوش دادن 

 نحـوه ي با چند سوال كوتـاه جـواب از    يانش آموزان دبير با اجراي يك آزمون تشخيصدريس تمام مطالب درسي، درس گذشته توسط دت

  .كنديادگيري دانش آموزان مطلع مي شود و سپس با انجام چند پرسش شفاهي از بقيه دانش آموزان به تدريس درس جديد اقدام مي 

  طراحي سوال توسط دانش آموزان -4-6

را  انگيزه يادگيري، معلم بعد از تدريس از دانش آموزان مي خواهد براي جلسه آينده سواالتي ايجاد از روش هايدر اجراي اين شيوه 

اجراي . چنين جواب سواالت را در قالبي غير از قالب كتاب درسي تهيه نمايند و به او تحويل دهند از مفاهيم يادگرفته طراحي كنند و هم

فزايش ن امكان پذير مي باشد و يك روش بسيار مناسب براي ايجاد انگيزه يادگيري و ااين نوع فعاليت براي عده ي معدودي از دانش آموزا

  .ميزان درك مفاهيم كتاب است

  ي از زبان انگليسيشيمترجمه متون ساده  -4-7

ي شود كه  زيادي مي برند اين لذت زماني بيشتر م تزبان انگليسي لذ ازدانش آموزان مسلط به زبان انگليسي از ترجمه مفاهيم ساده 

در مفاهيمي از طرف دبيران در اختيار آنان قرار داده شود و بعد از ترجمه در منزل از ترجمه آنان استقبال شده و به آنان اجازه داده شـود  

ي  ابتـدا مفـاهيم سـاده    شـيمي گونه دانش آموزان ،دبيـر   اين براي افزايش انگيزه يادگيري در.  مورد متون ترجمه شده اظهار نظر نمايند

خـود را   ترجمهبه زبان انگليسي در اختيار آنان قرار مي دهد و از آنان مي خواهد متون را در منزل ترجمه كرده و درجلسه آينده را درسي 

  .كالس ارايه نمايند  به دانش آموزان

 كاري كه با انگيزه انجـام داده  را در آناناستقبال مي كند و از كار آن ها ،بشدت  دانش آموزانو توضيح ترجمه ها  دبير در حين ارايه

 بسـيار خـوبي    اجراي اين نوع تدريس بيشتر در كالس هايي كه دانش آموزان مسلط به زبان انگليسي دارنـد نتـايج  . تشويق مي نمايد اند 

  .دارد

  شيمي انارائه كنفرانس مشترك درسي با دانشجوي -4-8

ني و توصيف علمي در كالس تدريس مي شود و سپس بـا معرفـي يـك    در اجراي اين روش ابتدا يك قسمت از كتاب با روش سخنرا

از آن ها خواسته مي شود در جلسه آيند ه مفهوم مطالب درس كتاب را در كـالس بـا د انـش     به دو نفر از دانش آموزان شيميدانشجوي 

تا تمـام  انجـام سـواالت شـفاهي را بدهنـد    اظهار نظر و كالس اجازه دانش آموزان  بهديگر به بحث بگذارند و در ضمن اجراي بحث  آموزان

اجراي اين شيوه قدر مطلوب دانش آموزان و دانشجويان مي باشد كـه در طـول   . دانش آموزان در فرآيند  ياد دهي و يادگيري فعال باشند

يـا   انش آمـوز دانـ يك از مدت دو سال اجراي اين روش در دو كالس درسي پايه سوم دبيرستان شهيد دكتر بهشتي شهرستان بناب هيچ 

سـرعت در   به  شيميبلكه در مقابل سطح كيفي و كمي، آموزش درس . ي كه در بحث شركت مي كردند اظهار نارضايتي نكردنداندانشجوي

  .ها پيشرفت كردبين تمامي دانش آموزان اين كالس 
  

  :نتيجه گيري-5

ر پايه عمل و آزمايشگاه موفق نمايـد و در ايجـاد انگيـزه    دريادگيري منظم و استوار برا طور كل هر روشي كه بتواند دانش آموزان ه ب

 شيميند سال تدريس چاله در طول قاجراي هشت روش ذكر شده در اين م. است احتراميادگيري نتايج مطلوبي داشته باشد قابل توجه و 

بـوده و در تعميـق سـطح مفـاهيم      در كالس هاي مختلف نشان داد كه تمامي روش ها با درصد متفاوتي در ايجاد انگيـزه يـادگيري مـوثر   

با توجه به توانايي خود و وسع امكانات مـدارس   شيميمدرسان محترم  گرددپيشنهاد مي  بنابراين ]5[يادگرفته شده بسيار موثر مي باشند
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  .ق باشندفمو شيمي
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