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  سخن ناشر

-هاي مناسـب بـراي بهـره   يكي از وظايف اساسي نهادهاي آموزشي بررسي و تدوين روش         

هـاي كـشاورزي كـاربرد زيـادي دارد،         هايي كه در آموزش   يكي از روش  . باشدگيري مربيان مي  

 بـا بـه كـار       آزمايش فعاليتي است كه در جريان آن فراگيـران        . روش تدريس آزمايشگاهي است   

در . كننـد بردن وسايل و مواد خاص درباره مفهوم مورد نظر آموزشگر، عمال تجربه كـسب مـي               

توان موقعيت و شرايطي فراهم آورد تا فراگيران خود از طريق آزمايش به تحقيـق          اين روش مي  

  .پرداخته و سوال مورد نظر را پاسخ دهند

 عدم وجود آزمايشگاه مجهز با وسـايل        گيرد اما روش معموال در آزمايشگاه صورت مي     اين  

اين روش گاهي بـه      .مناسب در محيط آموزش نمي تواند دليلي بر عدم اجراي اين روش باشد            

هاي عملي يك مفهوم كه قبال در كالس تدريس شده مـورد             منظور آشناسازي فراگيران به جنبه    

 اختيـار فراگيـران قـرار داده و    ها را در گيرد، كه مربي دستورالعمل انجام فعاليت    استفاده قرار مي  

  گـاه مربـي جهـت كلـي فعاليـت را مـشخص              .انتظار دارد كه آنها به نتايج يكساني دست يابند        

   .گيري كنند گيري و نتيجه كند و فراگيران خود بايد در اجراي آزمايش بطور مستقل تصميممي

انگيـزش در فراگيـران   تواند كيفيت يادگيري را افزايش داده و يـك عامـل ايجـاد          اين روش مي  

  .كندحوصله ميباشد كه اغلب براي فراگيران جالب بوده و كمتر آنان را خسته و بي

نوشته حاضر به منظور معرفي روش تدريس در آزمايشگاه تدوين شـده و هـدف آن ارائـه                  

حـائز اهميـت    كشاورزيهاي آموزشباشد، زيرا اين روش در  مراحل تدريس در آزمايشگاه مي    

 كه مربيان نسبت به مراحل طراحي، اجـرا و ارزشـيابي آن آگـاهي        ت دارد  و ضرور  تاسزيادي  

  .گيري از اين روش اقدام كنندكافي داشته باشند، تا بتوانند نسبت به بهره

معاونـت  همكاران   اندركاران تهيه اين كتاب، خصوصاً    ضمن تشكر و قدرداني از كليه دست      

ريم هـر گونـه نظـر و پيـشنهاد خـود را بـه آدرس               از متخصصان امر تقاضا دا     ترويج و آموزش  

   . ارسال فرمايند31585-4414  يا صندوق پستيمعاونت مذكور
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    مقدمه

-مهـارت ها و     بينش ،ها كننده براي تغيير در نگرش     هاي آموزشي به عنوان ابزار تسهيل      روش

آموزشـي  عوامل با سايرهاي آموزشي در تعامل      روش .شوند مياز پيش تعيين شده استفاده      هاي  

زمـان  ،  ادگيري موضوع ي  ،ران، فراگي  كه اجزاي آن يعني ياددهندگان     ،دنند موثر باش  نتوا زماني مي 

  .فيزيكي و انساني براي يادگيري در ارتباط متقابل باشند، و مكان يادگيري و منابع مالي

. هاي شغلي مفيد و سـازنده باشـد        ها و مهارت   تواند در ايجاد توانايي     مي ها روشهر يك از    

 ،ي همفكـر  ،هاي آموزشي مشاركت   ها در برنامه   گيري از اين روش     بهره كند، با   تالش مي  درسم

انگيزه فراگيري و مشاركت بـراي بحـث در   تا  ،موجب شودفراگيران را برخورد انديشه و تفكر    

توسـط  و تخصصي آموزشي هاي  در برنامهمختلف هاي  استفاده از روش .فراگيري به وجود آيد   

 رشد  ،تواند  رفتاري و فني مي    ،هاي ادراكي  ف و ايجاد مهارت   اهدادر راستاي تحقق    آموزشگران  

و در آنها تحـول     موجب شده    عاطفي و روحي مناسب را در فراگيران         ، فكري ، ذهني و پرورش 

  .ايجاد كند

هاي آموزشي با توانايي و تسلط آموزشگران در نحوه اسـتفاده از             چگونگي استفاده از روش   

تغييـرات  ،   تا متناسب با هـدف هـاي آموزشـي         ،هاي آموزشي ارتباط مستقيم دارد     آنها در برنامه  

 مهارت اسـتفاده    ،به عبارت ديگر مدرس در كالس     . شده در فراگيران حاصل شود     نرفتاري تعيي 

هاي رفتـاري    كه هدف،اي داشته باشد  و ابزارهاي آموزشي به گونهفنوناز منابع را با استفاده از      

  كـه در فعاليـت     ،روش در برگيرنده مفاهيم خاصي اسـت       .محقق شود )  توانايي و بينش   ،دانش(

 آنهـا ها و شـرايط هـر يـك از            ويژگي ،ها  متناسب با هدف   ،اعي و فرهنگي   اجتم ،هاي اقتصادي 

  . كند  سريع و كيفي مي،جريان كار را ساده يعني روش، كاربرد دارد
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را كـشف   جديـدي   ي  ها  و روش  ها  تا شيوه  ،امروزه پژوهشگران و محققان در تالش هستند      

در جهـت تـسهيل فراينـد        آمـده    هاي به دست    ابداعات و نوآوري   ،كه بتوانند از اختراعات    كنند

هـا و   از روشنيـز  دانشمندان و متخصصان كشورهاي پيشرفته     .ياددهي و يادگيري استفاده كنند    

 مختلف درسي براي تحقق بخـشيدن بـه هـدف يـا             اتهاي آموزشي در مسائل و موضوع      شيوه

  .كنند هاي مختلف به صورت كاربردي و عملي استفاده مي هدف

كـاربرد داشـته باشـد، روش    آموزشـي  توانـد در مقـاطع مختلـف     يهايي كه م يكي از روش 

توانـد در حيطـه      ريـزي و اجـرا شـود، مـي          كه اگر به درستي برنامه     ،تدريس آزمايشگاهي است  

  . ركتي و دانشي فراگيران موثر باشد حمهارتي

هـاي    هاي تدريس، آموزشگر گستره متنـوعي از مهـارت    در آزمايشگاه همانند ساير موقعيت    

ريزي درسي، ايجاد تفكر پيچيـده و تـشويق بـه      برنامه؛ كه شامل  ،برد  كارمي  ي تدريس را به   اساس

اگرچه تدريس در آزمايـشگاه داراي عناصـري اسـت كـه بـا سـاير       . باشد مشاركت فراگيران مي  

تواننـد بـراي     د كه مـي   ن برخي اصول و پيشنهادها وجود دار      ، اما هاي تدريس تفاوت دارد    روش

توانـد بـه      مـي  مـدرس در هر محيط آزمايـشگاهي      . شوند   آزمايشگاهي تهيه فرآيندهاي تدريس   

اين امر از طريق حفظ سـه گـام اساسـي كـه        . هايي در راستاي موفقيت كمك كند      بهبود فرصت 

  : گيرد ، صورت ميباشند هاي آموزش ضروري مي براي همه شكل

ه و عملكردتـان را     برنامه آزمايشگاهي را طراحي كنيد، برنامه طراحـي شـده را اجـرا نمـود              

مربيـان  متاسـفانه    .يـد اقدام كن جلسات بعدي   و بر اساس بازخورد در جهت بهبود        ارزيابي كنيد   

هـاي گذشـته    آشنايي كمتري با اين روش دارند و آن را به صورت سنتي و بـر اسـاس آموختـه        

نسبت به آموزش مربيـان در ايـن         ي آموزش هاي بخشدهند، كه ضروري است      خويش انجام مي  

  .ينه اقدام نمايندزم

 
1هاي آزمايشگاهي كالس

  

در . باشـد  يمـ  و علـم محـور       ي تكنولوژ يها نهي در زم  ي آموزش روشيك   يشگاهيكار آزما   

ـ  از موضوعات را از طر  خويش ي ها ادگرفتهيها و    توانند دانسته  يران م يشگاه فراگ يط آزما يمح ق ي

 در  يريادگيـ  يبـرا هنگـامي   ران  يـ فراگ.  آن موضوع كشف كننـد     ينه واقع يها در زم  نقرار دادن آ  
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 در حال   ي كه زمانبتوانند روحيه شور و اشتياق را       آنها  كه   ،شوند ميخته  يشگاه برانگ ي آزما يفضا

،  هـستند  ي واقع ي كارها ي برا ا در حال خلق و ابداع مواردي      ي ي علم يها دهينه پد يق در زم  يتحق

  . كسب كنند

ـ ااگـر   ويـژه  ، بهنداوري را به خاطر ب يهشگاي از كالس آزما   يتي موقع ندتوان افراد زيادي مي   ن ي

كننـده   يادگيري كسل كه هاي درسي  از ساعتياري بس ند بتوا يشا. باشد جالب و آموزنده     كالس

هـا    د يـادگيري نـاچيزي در ايـن كـالس         رسـ  يبه نظر مـ   كه   يحال در آورد،به خاطر   نيز  ا  ، ر بوده

 مـورد اسـتفاده   يهـا   روش ويشگاهي آزمايها  كالسي و اجراي در طراح  .صورت گرفته است  

 تا سهم آنهـا در      شود، احساس مي  نقادانه   ياز به بررس  ي ن ها،   اين كالس  ران در ي فراگ يابي ارز يبرا

  .نمايدران را روشن ي مؤثر فراگيريادگي

 باعث افزايش فهم اجتماعي، مهارت، توانـايي يـادگيري و تقويـت كـار              روش آزمايشگاهي 

 اين الگو نقش مشاور را ايفا نموده و فراگيران را حمايت             در ربيم .شود گروهي در فراگيران مي   

اين الگـو    .شود  در نهايت منجر به تقويت يادگيري و آموزش در بستر پژوهش مي            ، كه نمايد مي

هاي تحصيلي و سـنين مختلـف كـاربرد           و در تمام دوره    تجربيبراي كليه دروس به ويژه علوم       

  .مورد نظر را به درستي فراگيردتواند مفاهيم   نميفراگير و بدون آن دارد

آزمايش فعاليتي است كه در جريان آن فراگيران با به كار بردن وسايل و مـواد بخـصوصي                   

گيرد،  آزمايش معموالً در آزمايشگاه انجام مي     . كنند باره مفهومي خاص عمالً تجربه كسب مي       در

ي براي انجام ندادن آزمـايش      اما نداشتن آزمايشگاه مجهز يا وسايل مناسب در مدرسه نبايد دليل          

 و حتـي    ربـي  كـه م   ،اي الزم است   در كالس وسايل بسيار ساده    براي انجام آزمايش    گاهي  . باشد

آزمايش، گاهي به منظور آشنا كردن فراگيـران بـا          . دنبه آساني تهيه كن   آنها را   د  نتوان  مي انفراگير

 دستور عمل انجـام     ربين كار، م  براي اي . گيرد هاي عملي يك مفهوم، مورد استفاده قرار مي        جنبه

گذارد و انتظار دارد كـه فراگيـران بـا اسـتفاده از دسـتور كـار        آزمايش را در اختيار فراگيران مي    

  .سرانجام به نتيجه يكساني برسند

له تلقـي   ادر موارد ديگر، آزمايش به منظور فراهم آوردن محيطـي مناسـب بـراي حـل مـس                 

كنـد و فراگيـران را بـر آن     اليـت را مـشخص مـي    جهت كلـي فع ربيشود، در اين صورت م    مي

  .گيري كنند گيري و نتيجه دارد تا در اجراي آزمايش به طور مستقل تصميم مي
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هاي آزمايشگاهي در تدريس كشاورزي بـه عنـوان يـك علـم كـاربردي بـر                  اهميت فعاليت 

مساله مهـم در تـدريس آزمايـشگاهي چگـونگي مـديريت آن و مـسايلي               . همگان روشن است  

چون صرف زمان بيشتر در تدريس آزمايشگاهي نسبت به تدريس كالسي و نياز بـه ابـزار و         هم

مـساله زمـان در تـدريس      . باشد، كـه هميـشه و بـه سـهولت در دسـترس نيـست               تجهيزاتي مي 

شود كه دستياري در آزمايشگاه وجود نداشـته و مدرسـان مجبـور              آزمايشگاهي وقتي حادتر مي   

  . اقدام نمايندتمامي مواردزي سا باشند خود نسبت به آماده

باشد، البته ميزان زماني كه  داراي اثربخشي بيشتري مي   1از بين اين موارد، آزمايشگاه نمايشي     

هـا و   هـا، واكـنش   موارد پديده در بيشتر. شود، نيز در اين رابطه حايز اهميت است صرف آن مي 

از آزمايـشگاه   . گاهي توضيح داد  توان به بهترين نحو با كمك يك نمايش آزمايش         فرآيندها را مي  

هـاي علمـي را بتـوان در آزمايـشگاه            كه تمام كالس   ،توان بهترين بهره را برد     نمايشي زماني مي  

ها به طور همزمان بهـره        ارايه نمود و مدرس قادر باشد به راحتي از توضيحات نظري و نمايش            

  .ببرد

دهـد و   س درس توضيح مـي برخي اوقات يك مدرس، فرآيند يا واكنش شيميايي را در كال     

در چنـين وضـعيتي،    . رساند سپس درستي گفتار خود را در جلسه آزمايشگاه بعدي به اثبات مي           

چـه را كـه       توانـد آن   به عالوه هر نمايش آزمايشگاهي هميشه نمـي       . رود بيشتر اثر آن از بين مي     

ييـر رنـگ   نمايش چگـونگي تغ  . دهد توضيح دهد   طور واقعي در يك واكنش شيميايي رخ مي         به

 Hهـاي    غلظـت يـون   ( PHدر محيط مايع اسيدي نـه مفهـوم          PHگيري   نسل در اندازه  ركاغذ تو 

  .دهد  را توضيح مي14 تا PH  1هاي  رساند و نه مفهوم شماره را مي) مثبت در محلول

بسته به سطح دانش كالس درس و اهداف دوره تحصيلي، ممكن است تصميم گرفته شـود   

منـد بـه تـدريس     مدرس ممكن است عالقـه . ك جعبه سياه ارايه گردد  به عنوان ي   PHكه مفهوم   

خاك باشد و يا ممكن است از فراگيران انتظار داشته باشـد     از  اي   نمونه  PHگيري   مهارت اندازه 

 را بـه عنـوان درجـه    7نشانگر درجه اسيدي يا قليايي را بـشناسند و شـماره    PHكه تنها شماره    

هـا   د تمرينات آزمايشگاهي به عنوان قسمتي از آموزش مهارت        در اين مور  . خنثي درنظر بگيرند  
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گيـري   شود كه هدف اصلي از آن كسب مهارت فراگيران در زمينه فنون اندازه             در نظر گرفته مي   

PH و درك اثر نتايج آن روي مديريت خاك است.  

زماني كه هدف اصلي از تدريس آزمايشگاهي آموزش مهارت فني باشد، به تكرار بيـشتري               

اين امر ممكن است در دروسي كه مباحث نظري در آن از اهميت بيشتري برخوردار          . ياز است ن

شناسـي از دسـتياران    زيـست براي درس    آزمايشگاه   روشبنابراين در   .  غير ضروري باشد   ،است

رود كه مهارت خوب كار كردن با ميكروسـكوپ را بـه فراگيـران آمـوزش      آزمايشگاه انتظار مي  

بـار  هاي شيميايي، تشخيص  هاي گياهي يا در آزمايش    تشخيص علت بيماري   مثال، طور  به(دهند

 الزم به ذكر است اين نوع آموزش جهت كسب مهارت بـراي             .)استاندارد شير و غيره   ميكروبي  

ديپلم است، كه شـايد       هاي آموزشي رسمي در سطوح ديپلم يا فوق        فراگيران كشاورزي در دوره   

ها نيـاز   اي نبرده و يا اگر به اين مهارت خصصي خود استفادهها در زندگي ت هرگز از اين مهارت  

  . توانند در همان زمان نسبت به كسب آن اقدام نمايند پيدا كنند، مي

بايـد اصـول كـار بـا          برخي از مدرسان توجهي به اين نكته كه فراگيـران پـيش از ايـن مـي                

يس دربـاره چگـونگي     ميكروسكوپ را آموخته باشند، ندارند، لذا زمان زيـادي را صـرف تـدر             

در اين شرايط توضيح درباره اصول ميكروسـكوپ، نمـايش    . نمايند استفاده از ميكروسكوپ مي   

هاي ميكروسكوپي با پرسـتيژ كمتـر،    كارگيري آن و استفاده از تصاوير بزرگ از فتوگراف   طرز به 

تـر و    خـش دهد و اغلب اثر ب     تر است، چون تصاوير سه بعدي و موثرتري را ارايه مي           ولي آسان 

عـالوه بـر آن در بيـشتر مـوارد          . كاراتر از گذراندن زمان روي استفاده از ميكروسـكوپ اسـت          

  .باشد دسترسي به استريوسكوپ خيلي بيشتر مي

هاي آمـوزش كـشاورزي، بهتـرين مكـان بـراي       در تدريس علوم پايه و در برخي از قسمت 

اما براي يـادگيري    .  آزمايشگاه است  فراگيران كه بتوانند خود به كشف حقايق و قواعد بپردازند،         

  .هاي كشاورزي بهترين مكان مزرعه است اكتشافي در زمينه بيشتر موضوع

برنـد و هرقـدر     بهرقدر فراگيران از هيجان كشف چيزهايي كه براي آنان جديد است لذت             

هـاي    هاي فراگيران در اداره آزمـايش      كه يادگيري اكتشافي براي رشد حس كنجكاوي و مهارت        

از دسـت  را اهميـت خـود   مساله زمـان  بازهم پذير، اهميت داشته باشد،  اي باز و انعطاف    عهمزر

هاي آزمايشگاهي به     ترين عامل در يادگيري اكتشافي در نمايش        چرا كه زمان جدي    نخواهد داد، 

هايي مانند دعوت براي تحقيق و شرح تحقيـق بـه منظـور ايجـاد         بنابراين روش . آيد مي حساب
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ميت يادگيري اكتشافي و مشكل محدوديت زمان در آزمايشگاه، توسعه پيدا كـرده             تعادل بين اه  

 ايـن امـر نظـارت       ، زيـرا  گردد  كار آزمايشگاهي به صورت گروهي سازماندهي     بهتر است   . است

 ايـن امـر   .باشـد ايمنـي داراي اهميـت   تواند در زمينـه مـسايل     و مي  سازد پذير مي  بهتر را امكان  

اگر فراگيران پيشرفته باشند و     . سازد پذير مي  ز تسهيالت موجود را امكان    همچنين استفاده بهينه ا   

مختلـف در    1هـايي را روي ميزهـاي كـار        تـوان ايـستگاه    بتوانند به طور مستقل عمل نمايند، مي      

در هر ايستگاه يك راهنماي كار به ارايه وظيفه فراگير، سواالتي كـه بايـد              . آزمايشگاه ايجاد كرد  

  .پردازد راحل فني انجام آزمايش ميپاسخ داده شود و م

طـور    اساس اين روش بر اصول يادگيري اكتشافي اسـتوار اسـت؛ يعنـي در ايـن روش، بـه                    

شود تا فراگيران خـود      شود، بلكه موقعيت و شرايطي فراهم مي       مستقيم چيزي آموزش داده نمي    

 ديگـر، روش  از طريق آزمايش به پژوهش بپردازند و جواب مساله را كشف كننـد؛ بـه عبـارت      

طـورعملي بـا بـه كـار بـردن وسـايل و               آزمايشي فعاليتي است كه در جريـان آن، فراگيـران بـه           

  . كنند تجهيزات و موادي خاص، درباره مفهوم مورد نظر تجربه كسب مي

ــان آن ــشگاهي پيداســت؛ آنچــه روش حاضــر را از    چن ــدريس آزماي ــوان روش ت كــه از عن

آزمايـشگاه مكـاني اسـت كـه     . زمايـشگاه بـوده اسـت    سازد وجـود آ    هاي ديگر متمايز مي    روش

 ... هـا و   هـا و علـت   ها و رهنمودهاي آموزشگر به كشف حقـايق، رابطـه       يادگيرندگان با هدايت  

ورزي مـواد و وسـايل،        به كمك اين روش تـدريس از طريـق دسـت            مفاهيم عمده . پردازند مي

اطالعـات دسـت اول، اطالعـات    . آيند به دست مي... تجزيه و تحليل و درهم آميختن روابط و    

گـذارد بلكـه     اطالعات مورد اشاره را آموزشگر در اختيار يادگيرنده نمي        . نقلي يا روايتي نيستند   

هـم از مفـاهيمي اسـت كـه در روش           » هـاي فرآينـدي     مهـارت  ردكارب«. يابد خود وي آن را مي    

هـاي ذهنـي    كـنش هاي فرآينـدي، آن دسـته از وا      مهارت. تدريس آزمايشگاه نقش محوري دارد    

. آورنـد  هاي انديشيدن را براي هر كسي به ويژه براي يادگيرنـدگان فـراهم مـي               هستند كه زمينه  

هاي آزمايشگاهي را به سوي آنچـه سـبك و سـياق كـار               هاي فرآيندي، فعاليت   توجه به مهارت  

ـ      هاي مورد اشاره در بيشتر رشته      امروزه، مهارت . دهد دانشمندان است سوق مي    ه هـاي علمـي، ب
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هاي فرآيندي  در ادامه مهارت  . گردد ويژه در علوم تجربي و رياضي بسيار حايز اهميت تلقي مي          

  .شود ارايه و هر كدام توضيح داده مي

  

  هاي فرآينديمهارت

هاي ذهني و عملياتي هـستند كـه يادگيرنـدگان بـا             هاي فرآيندي آن دسته از مهارت      مهارت

سـاز   هـاي فرآينـدي عوامـل انديـشه        به ديگر سخن، مهارت   . نديشنداتوانند بي  استفاده از آنها مي   

هـاي   دهـد كـه آنـان پيوسـته در فعاليـت           هاي فكري انديشمندان نشان مي     بررسي كنش . هستند

تواند شامل موارد زير    ميهاي فرآيندي    مهارت. برند هاي فرآيندي را به كار مي      پژوهشي مهارت 

  :باشد

 بينايي، چشايي، بويايي، المـسه و       حواساده از   با استف  فعاليتي است كه فراگير   : مشاهده   -1

 تـر بـا اسـتفاده از ابزارهـاي يـاري           مشاهده دقيق . كند شنوايي به شناخت جهان اطراف اقدام مي      

  .گيرد دهنده انجام مي

. رود اتفاق خواهـد افتـاد   بيني توصيفي است درباره آنچه تصور مي        كنش پيش  :بيني پيش -2

بينـي   منظـور پـيش    افزون بر اين به   . مشاهده شده، انديشه گردد   بيني بايد درباره آنچه      براي پيش 

 .بايد به تفسير اطالعات هم اقدام شود

 استفاده از آنچـه مـشاهده شـده بـراي تـشريح آنچـه رخ داده اسـت، فعاليـت                   :استنباط -3

 .استنباط تشريح مشاهدات و قضاوت درباره رخدادهاست. استنباطي است

ند و  هـست  يا رويدادها اغلب كوچـك يـا بـزرگ   ءاشيا: ابندي و استفاده از الگوه  فرمول -4

بـراي رفـع ايـن مـشكل از     . امكان استفاده و مشاهده دقيق و دسترسي بـه آنهـا مقـدور نيـست           

 .شود بندي استفاده مي الگوسازي و فرمول

در يك آزمايش بايد متغيرها     . شود ها استفاده مي    از آزمايش براي آزمون فرضيه     :آزمايش -5

پس از خاتمه آزمايش بايد اطالعـات       . رسي كرد تا اطالعات درست به دست آيد       را كنترل و بر   

 .دست آمده را تفسير و نتايج استخراج گردد به

 و رويـدادها    ءهـاي مـشترك و متفـاوت اشـيا          از مقايسه براي استخراج ويژگـي      :مقايسه -6

 .شود استفاده مي
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. گيـري مقـدور اسـت     مـشاهده دقيـق اشـيا و رويـدادها از طريـق انـدازه           :گيـري  اندازه -7

 .تر دانست تر و راحت تر، درست توان روشي براي مشاهده دقيق گيري را مي اندازه

شود، در نظر است اطالعـاتي دريافـت يـا           زماني كه ارتباطي برقرار مي    :  ارتباط يبرقرار -8

آورد كه   هاي فرآيندي گوناگون، اطالعاتي به دست مي       يادگيري با استفاده از واكنش    . ارايه گردد 

بنابراين، هر فراگير براي گسترش آنچه يافته است نياز به برقـراري      . الزم است آنها را ارايه دهد     

 .ارتباط دارد

هاي مشابهي كه دارنـد در        و رويدادها براساس ويژگي    ء زماني كه اشيا   :سازي مرتب/ بندي طبقه

 زمـاني روي    سازي يا مرتب كـردن     مرتب. گيرد بندي صورت مي   گيرند، طبقه  يك دسته قرار مي   

در نظـر   ... هايي چون بزرگي، كوچكي، دوري، نزديكي، بلنـدي، كوتـاهي و             دهد كه ويژگي   مي

 .شوند آورده مي

گردد كه شـرايط اثرگـذار در هـر نتيجـه             زماني متغير تعيين مي    :تعيين و كنترل متغيرها    -9

اي ثابـت    سـته اي از آنهـا تغييرپـذير و د         با تعيين و كنترل متغيرها، دسته     . آزمايش مشخص شود  

 .گردند فرض مي

هايي مربوط به اشيا يا رخدادها       ها يا اطالعات، واقعيت     داده ):اطالعات(ها   تفسير داده  -10

هـا، دربـاره معـاني و        بـا تفـسير داده    . انـد  هستند كه يادگيرنده يا ديگران آنها را گردآوري كرده        

 .شود گيري مي مفاهيم اطالعات تصميم

هاي ديگـري را     چه در باال ارايه شد نيست، بلكه مهارت          آن هاي فرآيندي منحصر به    مهارت

  . مجموعه باال افزود و در جريان تدريس از آنها بهره گرفتهتوان ب هم مي

 
   روش آزمايشگاهيهدف

 از ساليان پيش در آموزش علـوم تجربـي مـورد اسـتفاده بـوده                آزمايشگاهيروش تدريس   

ي غير از علوم تجربي به      يها  در آموزش  اين روش هاي اخير با توجه به اثرگذاري        در سال . است

الگوي تـدريس آزمايـشگاهي، روشـي اسـت كـه بيـشترين تمركـز را بـر                  . كار برده شده است   

. آيد ها به دست مي    ها و آزمايش   اطالعات دست اول دارد، با اطالعاتي كه از طريق انواع جستار          
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 اطالعـات   توليـد هاي كوچك     گروه آزمايش، مشاهده و كاربردهاي مواد واقعي از سوي افراد و         

  . 2 است1 واقع روش تدريس آزمايشگاهي، بسط يافته روش تجربيدر. آورد را فراهم مي

استفاده از ابزارها و مواد آموزشي در آموزش بهداشت و تربيت بـدني، شـكلي از تـدريس                   

 و علـوم  هاي رياضيات دانان، خانه  براي متخصصان علوم اجتماعي و رياضي     . آزمايشگاهي است 

خواهنـد   هاي مطلوبي هستند كه در آنها مطالعـه نمـوده و آنچـه را كـه مـي            اجتماعي آزمايشگاه 

تـوان آزمايـشگاه    اي را مـي   يـا ناحيـه   ايهاي منطقـه   گاه محيط . توانند حفظ و نگهدري كنند     مي

  .توان به طور عملي از آنها تجربياتي اخذ كرد بزرگي درنظر آورد كه مي

-هاي زبان از نوار كاست و ويدئو و ضبط   ادبيات و نمايش در آزمايشگاه    در تدريس زبان و     

  . شود  به صورت موثري در يادگيري بهره گرفته ميصوت

هاي عام تدريس آزمايـشگاهي ايـن        اند كه يكي از خصيصه     اظهار داشته  3براندوين و شواب  

ـ  ساختگي بين كالس و آزمايشگاه و ذهن و عمل را بر هم مي است كه مرز برخـي تـصور    . دزن

ولي چنـين   . كند كنند وجود آزمايشگاه، استفاده از روش تدريس آزمايشگاهي را تضمين مي           مي

آنچه حياتي است وجـود     اما  ساز باشد؛     تواند زمينه  پنداشتي درست نيست؛ وجود آزمايشگاه مي     

 آموزشگراني كه توانـايي هـدايت كارهـاي     . مهارت استفاده از روش تدريس آزمايشگاهي است      

از . تواننـد از روش تـدريس آزمايـشگاهي اسـتفاده كننـد        گروهي را دارند، مي     فردي و كارهاي  

 ي كـه آموزشـگران را بـراي اسـتفاده از روش تـدريس آزمايـشگاهي آمـاده                  يهـا  ديگر مهـارت  

هـاي روش    ، آموزشگران بايد با كسب مهارت     حالبه هر   . هاي فرآيندي است   سازند، مهارت  مي

هـا و ماهيـت      ها و معلول   ها، علت  به فراگيران ياري كنند تا خواص پديده      تدريس آزمايشگاهي   

  .آنها روشن گردد

هــاي  اولـين قـدم بــراي اجـراي ايـن روش توجــه مـدرس بـه اهــداف و مقاصـد فعاليـت        

هدف اساسي اين روش عيني كردن و واقعي ساختن آمـوزش و كمـك بـه                . آزمايشگاهي است 

رد، تجزيـه و تحليـل و تركيـب، ارزشـيابي، بازسـازي       ها، رخدادها و مـوا     نمايان شدن خصيصه  

هاي يـادگيري اكتـشافي، حـل         اين روش، فراگيران مهارت    ردبا كارب . رخدادها و روابط آنهاست   

                                                 
1 . Experimental method 
2 . Lardizabel et al.1978 
3 . Brandwein & Schwab, 1962 
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اين روش باعث افزايش مهارت، توانايي يـادگيري و  . آموزند مساله و كاوشگري را به خوبي مي     

 منظورهـاي مختلفـي بـه كـار رود؛         روش آزمايشي ممكن است بـه     . شود تقويت كارگروهي مي  

هـاي عملـي يـك     منظور آشنا كردن فراگيران با جنبـه  طورمثل گاهي ممكن است اين روش به  به

  . اي به كار گرفته شوند مفهوم و زماني به منظور فراهم آوردن محيطي مناسب براي حل مساله

  : تواند در جهت سه هدف عمده ذيل عمل نمايد به طوركلي آزمايشگاه مي

 .شناسي هاي شيميايي و فرآيندهاي زيست هاي فيزيكي، واكنش  نمايش پديده •

هاي ميكروسكوپي   گيري  هاي فني مانند اندازه     آموزش عملي به فراگيران در زمينه مهارت       •

 يا شيميايي،

 . ارايه فرصتي به فراگيران تا خود به كشف حقايق علمي و تعميم آنها بپردازند •

 
  ش آزمايشيهاي رومحاسن و محدوديت

  محاسن) الف

، آموزشگر بايد جهت كلي فعاليت را مـشخص كنـد و اطالعـات و    وش آزمايشگاهيدر ر   

تواند كيفيت يـادگيري را   روش آزمايشي مي . هاي الزم را در اختيار فراگيران قرار دهد        راهنمايي

نـد بـراي    توا اين روش مي  . افزايش دهد و يك عامل بسيار برانگيزنده در فعاليت آموزشي باشد          

ارضاي حس كنجكاوي و تقويت نيروي اكتشاف و اختراع و پرورش تفكـر انتقـادي فراگيـران                 

به طـور كلـي مزايـاي    . يجاد كنداخاطر  نفس و رضايت بسيار مفيد باشد و در فراگيران اعتماد به  

  اين روش شامل؛

تر تـر و مـوثر   شود، يادگيري با ثبات     چون يادگيري از طريق تجارب مستقيم حاصل مي        -1

  .خواهد بود

هاي آموزشي، روش آزمايش كردن را نيـز يـاد       فراگيران عالوه بر دست يافتن به هدف       -2

 .گيرند مي

 .شود در فراگيران انگيزه مطالعه و تحقيق تقويت مي -3

 .كنند شود و آنان اعتماد به نفس پيدا مي حس كنجكاوي فراگيران ارضا مي -4

 .شود ن تقويت مينيروي اكتشاف، اختراع و تفكر علمي در فراگيرا -5
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كنـد و در نتيجـه،    هاي آموزشي را براي فراگيران جالب و شيرين مي        اين روش فعاليت   -6

 .كند حوصله مي آنان را كمتر خسته و بي

كند، زيـرا ايـن روش تاكيـد دارد كـه       با موضوع آموزشي درگير مي     فراگيران را مستقيماً   -7

  . تجربه كنندخود فراگيران به كمك ابزارها موضوع مربوطه را عمالً

فراگيران نقش كـامال فعـال در جريـان تـدريس و يـادگيري دارنـد و يـادگيري تحـت                      -8

  .گيرد  لذت بخش صورت ميشرايطي كامالً

كننـد،   زماني كه آموزشگر و فراگيران به روش آزمايشگاهي در كنـار يكـديگر كـار مـي                 -9

  .شود  حس تعاون و همكاري در بين آنان تقويت ميعمالً

  .گردد مساله و كاوشگري مي عث تقويت يادگيري اكتشافي، حلبا -10

  .دهد قدرت مشاهده و اخذ تصميم را افزايش مي -11

  .گردد باعث افزايش قدرت تفكر خالق در ميان فراگيران مي -12

  .سازد مقايسه بين حرف و عمل را ممكن مي -13

  .ماند يران باقي ميتري در ذهن فراگ مطالب آموخته شده براي مدت زمان طوالني -14

  .آموزش و يادگيري بيشتر به واقعيت نزديك است -14

  .كند عالقگي جلوگيري مي با ايجاد تنوع از خستگي و بي -15

  هامحدوديت) ب

هـاي    به عمل آمده، اغلـب آنهـا نگـرش مثبـت بـه فعاليـت          مربيانهايي كه از     با نظر سنجي  

دهنـد يـا بـه       هاي آزمايشگاهي را انجـام نمـي       تآزمايشگاهي دارند ولي به داليل زير آنها فعالي       

  : كنند صورت ناقص عمل مي

و تجهيزات الزم، كه البته در برخي موارد بـا توجـه بـه    ) وسايل و مواد(كمبود امكانات -1

پـذير اسـت، كمبـود امكانـات      هاي آزمايشگاهي با وسايل و مواد ساده نيز انجام        اين كه فعاليت  

مـانع  توانـد     آزمايشگاه و يا كالس درس به صورت آزمايـشگاه، مـي           تاثير كمتري دارد، اما نبود    

  .تري به شمار آيد جدي

 در انجام آزمايش و آزمايـشگاه و آگـاهي ناكـافي از روش              مربياننداشتن مهارت كافي     -2

 بـه روش    مربـي  در صـورتي كـه       ،) و متـصديان   مربيـان ضعف تخصصي   (تدريس آزمايشگاهي 
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گيرد و در بعضي      هرگز اين روش را به كار نمي       ،داشته باشد تدريس آزمايشگاهي احاطه كامل ن    

 باز به دليل نداشتن آگاهي فني از روش         ،ورزند  به انجام آزمايش مبادرت مي     مربياناز موارد كه    

 را از هـدف     فراگيـر  بـدون ايـن كـه        ،كننـد  اي عمل مي    به صورت كليشه   ،تدريس آزمايشگاهي 

 مهـارت كـافي در      مربـي در صورتي كه    . ت آگاه كنند   به دنبال آن اس    مربيآزمايش و مطلبي كه     

 همـان حـداقل   ،بكارگيري و استفاده صحيح از وسايل و امكانـات آزمايـشگاهي نداشـته باشـد            

  .رود امكانات موجود هم هدر مي

هـا و    گيري مديران و مسئوالن آموزش نسبت به عملكـرد آزمايـشگاه           عدم نظارت و پي    -3

 حاكي از آن است كه اكثـر مـديران و           ،مايشگاهي و حتي شواهد   هاي آز   در زمينه فعاليت   مربيان

دهنـد و بـه آن       هاي آزمايـشگاهي بهـاي الزم را نمـي         ؤالن آموزش به آزمايشگاه و فعاليت     ومس

 .دباشن ميتوجه  بي

و حتي با اين تعداد ان و عدم تناسب زمان و فضاي محدود آزمايشگاه       فراگير تعداد زياد  -4

 .وجود نداردتدايي آزمايشگاه در دوره اببرخي مواقع 

 فعال كـه توجـه      مربيانگونه تفاوتي بين      بدين نحو كه هيچ    ،مربيانضعف در ارزشيابي      -5

هاي آزمايشگاهي دارند و تالش بسياري در بـه كـارگيري امكانـات و وسـايل      فراوان به فعاليت 

اي آزمايـشگاهي  هـ  گونه تالش و حتـي اعتقـادي نـسبت بـه فعاليـت          ي كه هيچ  مربيانكنند با    مي

 و دارد فعـال  مربيانين امر نقش و تأثير منفي بسيار شديدي را در روحيه     ا . وجود ندارد  ،ندارند

 . شود  و سبب غير فعال شدن آنها ميهحتي انگيزه را در آنها از بين برد

هـاي   هـاي موجـود بـه فعاليـت        ترين عوامل مؤثر بر كـم تـوجهي        مجموعه عوامل فوق مهم   

توجهي را همگـان     نتيجه اين كم  . وش تدريس آزمايشگاهي علوم تجربي است     آزمايشگاهي و ر  

يكي از بارزترين آنها عدم ظهور خالقيت در      و  هستند  شاهد يبه وضوح در دستاورهاي آموزش    

   .ان استفراگيرالتحصيالن يا خالقيت محدود در بين  فارغ

بـسيار  كنـد؛   لوگيري مياما موارد ديگري نيز وجود دارد كه از اجراي اين روش آموزشي ج         

اي از  پردازنـد، بـه پـاره    مشاهده شده است كه آموزشگر يا فراگيران وقتي كـه بـه آزمـايش مـي      
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كنند يا در بعـضي مـوارد     مسايل كه رعايت آنها ضمن آزمايش الزم و ضروري است توجه نمي           

 امر موجـب    اين. كند پردازد، جواب الزم را از آزمايش دريافت نمي        كه آموزشگر به آزمايش مي    

هاي زير براي روش    اما بطور كلي محدوديت    .شود نگراني آموزشگر و گاهي خنده فراگيران مي      

  :آزمايشگاهي بيان شده است

هـاي تـدريس از     احتياج به وسايل و امكانات فراوان دارد، لذا در مقايسه با سـاير روش         -1

آزمايـشگاهي هزينـه زيـادي      گاهي تدارك وسايل و ابزارهاي      ،  شود نظر اقتصادي گران تمام مي    

  .برد مي

 به آموزشگران آگاه و مجرب كه خود با روش آزمايـشي آشـنايي داشـته باشـند، نيـاز                    -2  

  .آموزشگري كه بتواند پاسخگوي سواالت زياد فراگيران در مراحل مختلف آزمايش باشد، دارد

فراگيـران  ها ممكن است اطالعات و معلومات كمتري در اختيـار          نسبت به ساير روش    -3  

  .قرار دهد و دامنه لغات و مفاهيم آنان تقويت نشود

 در صورت عدم كنترل، ممكن است به صورت غلط اجرا شود و ايـن روش غلـط در                   -4  

  .رفتار فراگيران تثبيت گردد

هاي عملي زيـادي همزمـان       امكان پراكندگي فكري در فراگيران زياد است، زيرا فعاليت         -5

  .افتد اتفاق مي

  . كردن محيط آموزش بسيار مشكل استكنترل -6

  .گردد هاي تدريس مي موجب صرف زمان بيشتر نسبت به ساير روش -7

 اعتمـادي فراگيـران مـي      درستي انجام دهد، باعث بـي      اگر آموزشگر نتواند آزمايش را به      -8

  .شود

  .نياز به يك برنامه ريزي دقيق و منظم دارد -9

ادي براي جلب توجـه فراگيـران وجـود دارد، كـه           هاي زي در محيط آزمايشگاه پارازيت   -10

 .تواند توجه آنها را به خود جلب نموده و از توجه به مربي منحرف سازدمي
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  ي گاهشمايروش آزمراحل انجام 

  مالحظات قبل از تدريس در آزمايشگاه

. در بيشتر موارد مربي در آزمايـشگاه شـباهتي بـا سـخنران يـا طـراح آزمايـشگاهي نـدارد                    

كه وظيفه تـدريس  (طور اختصاصي مربوط به مربي آزمايشگاه        آيند به  ي كه در ذيل مي    موضوعات

  .باشند مي) در آزمايشگاه را بر عهده دارد

 
  هاي اوليه بحث

  هاي فني توصيه

بر روي موضوع اصلي تكيه كنيد، براي آزمايشگاه خوب آماده          . اهدف فني را مشخص كنيد    

ها را طراحي كنيد و از وسايل اسـتفاده          نا باشيد، آزمايش  هاي مرتبط با موضوع آش     شويد، با ايده  

چه دليل بايد اجرا و درك شـود؛ توضـيحات روشـن و               مشخص كنيد كه چه چيزي و به        . كنيد

هاي ارزيابي معتبر و قابـل اطمينـان         ها ارايه دهيد؛ از روش     ها، مواد و فعاليت    مورد ايده آشكاري در   

  . آنها  ارايه دهيد خوردي با كيفيت و سريع در مورد فعاليتاستفاده كنيد؛ به فراگيران خود باز

هايي را پيدا كنيد كه فراگيران بايد        موقعيت. هاي يادگيري قرار دهيد    راگيران را در موقعيت   ف

بـا دقـت كـافي از       . گيرنـد  در آنها قرار گيرند و جايي كه آنها در مورد موضوع درسي يـاد مـي               

هـاي آزمايـشگاهي را      اشي از مفاهيمي اساسـي در تمـرين       فراگيران حمايت كنيد تا مشكالت ن     

. شـده از سـوي فراگيـران را درك نماييـد           هـا و توجهـات نـشان داده         دلگرمـي . شناسايي نمايند 

هـاي خـود را      العمل مثبتي نسبت به فراگيران داشته و آنها را تشويق نماييد، تـا موفقيـت               عكس

 فراگيـران فـراهم آوريـد تـا از طريـق ايـن              هاي مناسبي را براي    فرصت. مورد توجه قرار دهند   

  .ها بپردازند و بازخوردي دقيق و مفيد دريافت كنند ها به تمرين مهارت فرصت

  :اند ها هستند در ذيل آمده هاي مهمي كه مربوط به مربي  سوال:پايگاه دانش

 را كه از طريق سخنراني و ارايـه مطالـب صـورت             فراگيرانتوانم يادگيري    من چگونه مي   •

 فته است، با روش آزمايشگاهي تكميل كنم؟گر

توانم بفهمم كه انتظار از من در قبـل، حـين و بعـد از آزمايـشگاه چيـست و                     چگونه مي  •

 چقدر بايد بدانم؟
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نياز ) اند و يا فاقد آن هستند      اگر در كالس تئوري نبوده    (چقدر به اصول نظري     فراگيران   •

  دارند؟

  يادگيري فراگير

هاي عمده    هنگامي كه فراگيران با چالش    . را در فراگيران بپرورانيد   فردي    پيشرفت و استقالل    

روبرو هستند به گرمي از آنها حمايت كنيد؛ مشاركت فعال فراگيران بـا يكـديگر را حمايـت و                   

  .كننده محض باشند  شويد كه آنها در آزمايشگاه مشاهده تقويت كنيد و مانع از اين

هايي   هايي چون تفكر انتقادي، حل مساله، روش       اليتبه فع . يادگيري فراگير را افزايش دهيد    

. هاي ذهني كه نياز به فكركردن توسط فراگيران دارد، تاكيد كنيد           از تحقيق علمي و ساير فعاليت     

هاي يادگرفته شـده در   هاي عملي با ساير يافته   فراگيران را تشويق كنيد كه بر روي تلفيق تمرين        

فراگيران انگيزه دهيد تا از طريق بررسي اثر متقابل نظريـه           به  . هاي دوره تمركز كنند    ديگر بخش 

گر باشيد نـه       در آزمايشگاه تسهيل  . شناسي در آزمايشگاه، به يادگيري جالبي دست يابند        و روش 

طور مستقيم خوداري كنيد بلكه به آنها كمك كنيد تـا از             سعي كنيد از گفتن حقايق به       . سخنران

  .دطريق پرسيدن به اين حقايق برسن

 . ايم، انتظار براي يادگيري فراگير مشكل است تا زماني كه در اصطالحات فني غرق شده •

كـه آزمايـشگاه تبـديل بـه كـالس             بـدون ايـن    ،توانم به فراگيران كمك نمايم     چگونه مي  •

 سخنراني كوتاه شود؟

  توجه به فراگير

 يك انسان احترام   براي هر فراگير به عنوان    . فراگيران را مورد مالحظه و توجه قرار دهيد         

ها را ارج نهيد، نگرش مثبتي داشته و تدريسي بدون تبعيض ارايـه نماييـد و      قايل شويد، تفاوت  

هاي  اي برخورد نكنيد؛ و بر گروه      اي كليشه  با فراگيران به خاطر مسايل جنسيتي و قومي به گونه         

.  طور شايـسته شـود     هاي كالسي باعث پرورش فراگيران به      فراگير نظارت داشته باشيد تا تعامل     

در بين فراگيران ايجاد اشتياق نموده و فعاليت آزمايشگاهي را بـراي فراگيـران تبـديل بـه يـك                    

هايي پيدا كنيد كه از طريق آنها موضـوع بـراي فراگيـران دوسـت      روش. بخش كنيد تجربه لذت 

شود كـه    يكمك و ياري رساندن به فراگيران باعث م       . داشتني شده و مورد توجه آنها قرار گيرد       

بـراي فراگيـران دوسـتي مناسـب و         . فعاليت آنها، مناسب، جالب، مهيج و چالش برانگيز باشـد         
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بخـش باشـد از شـوخ     كه فضاي آزمايشگاه بدون دغدغه، راحت و لذت براي اين . مهربان باشيد 

  .الگويي خوب براي فراگيران باشيد. طبعي و ساير فنون استفاده كنيد

 فراگير رسيدگي كنم؟بد ار توانم به رفت من چگونه مي •

گـويم        توانم توجه آنها را به خود جلب كـنم تـا آنهـا مـواردي را كـه مـي               من چطور مي   •

 انجام دهند؟

  :شود كه پيش از آزمايش و در ضمن آن نكات زير رعايت شود به همين دليل، توصيه مي

  .وسايل و ابزار آزمايش قبل از تدريس فراهم و سازماندهي شود -1

آزمايش، براي اطمينان و گرفتن نتيجه مطلـوب، آزمـايش بـه صـورت تمرينـي         قبل از    -2

 .انجام شود

 .آزمايش قرار داده شودمحل  ميزهنگام آزمايش، وسايل مورد نياز روي  -3

 . شوداز روي ميز برداشتهبراي جلوگيري از انحراف توجه فراگيران، وسايل اضافي  -4

 . به جريان آزمايش جلب شودقبل از آزمايش، به وسيله پرسش، توجه فراگيران -5

 .اي انجام شود كه همه فراگيران به راحتي بتوانند آن را ببينند آزمايش به گونه -6

 .طورمثال، روش سخنراني نيز استفاده شود ها، به در ضمن آزمايش، از ساير روش -7

قبل از شروع آزمايش، آموزشگر بايد براي هر چه بهتر كردن روش آزمايش نكات زيـر را         

  : كندرعايت

بندي بايد براسـاس امكانـات و تعـداد فراگيـران      گروه. بندي كند ابتدا فراگيران را گروه   -1

هـا از    بندي فراگيران رعايت هموزن بـودن گـروه         يكي از مسايل اساسي در گروه      .صورت گيرد 

  .نظر تالش و دانش فراگيران است

 .طوردقيق مشخص كند مراحل فعاليت و وظايف اعضاي هر گروه را به -2

وش صحيح انجام دادن آزمايش را به طور دقيـق و روشـن بـراي فراگيـران توضـيح                   ر -3

 .دهد

 .وسايل موجود در آزمايشگاه را بر حسب نياز هر گروه بين آنان تقسيم كند -4

 .نكات ايمني الزم را به فراگيران گوشزد كند -5
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يـد  هـا با   گـزارش . كننـد   كتبـي تهيـه     از فراگيران بخواهد كه از نتايج آزمايش، گـزارش         -6

البته نظارت و كنتـرل     . طورمستقيم حاصل مشاهده بوده و از روي نتايج آزمايش نوشته شوند            به

  .آموزشگر در هيچ يك از مراحل آزمايش فراگيران نبايد قطع شود

  

   گاهيشمايآزروش مراحل طراحي ) الف 

 هـاي  امكانات يادگيري است؛ زيرا انتخـاب فعاليـت   هدف از طراحي آموزشي، فراهم كردن    

قبـل از   . شـود  محـسوب مـي    يآموزشـ يادگيري مؤثر و مناسب، عامل مهمي در فرآيند طراحي          

بينـي و آمـاده كنـد و برنامـه خـود را بنويـسد؛                شروع آموزش، آموزشگر بايد همه چيز را پيش       

يك برنامـه آموزشـي خـوب       . پذير، مرتب و به روز گردند      هاي طراحي شده بايد انعطاف     برنامه

  . كه دستيابي به قابليت و صالحيت مورد نظر را تضمين كند،ه شودبايد به نحوي نوشت

  هاي آموزشي تحليل و تنظيم هدف:  گام اول

 يهاي هدف. هاي آموزشي، بيان كننده وضعيت مطلوب در يك رويداد آموزشي هستند        هدف

  :حداقل بايد داراي چهار ويژگي زير باشندباشند،  تنظيم شده يخوبكه به 

  .هاي فراگيران تنظيم شوند باشند؛ يعني بر اساس فعاليتفراگير محور . 1

  .توصيفي از نتايج يادگيري باشند. 2

  .صريح، روشن و قابل فهم باشند. 3

  .گيري باشند قابل مشاهده و اندازه. 4

  

  ي روش آزمايشگاهيها اهداف و توانمندي

فق زيادي وجود   هاي كار آزمايشگاهي توا     روي گستره هدف  دهند، كه بر     نشان مي  ها رسيبر

   : 1دارد

 يادگيري مفاهيم و اطالعات علمي •

 شناسي  دانش علمي، درك از كاركرد اصول نظري و روشبيانمشاركت در تفسير و  •

فهــم و فراگيــري فرآينــدهاي كنكــاش علمــي و نيــز درك و تقليــد روش دانــشمندان و  •

 :مهندسان در جستجوي علمي و تحقيق

                                                 
1 . (Ramsden , 1992 ; Boud, Dunn, and Hegarty- Hazel, 1989) 



 

 

 

��

 گيري مشاهده و اندازه �

 ل و جستجوي روش براي حل آنشناسايي مشك �

 ها مند كردن تعميم ها و قاعده تفسير داده �

 ايجاد، آزمون و اصالح مدل نظري �

 توسعه قوه ابتكار و خالقيت •

 هاي فني و استفاده از تجهيزات و لوازم  يادگيري مهارت •

 اي مربوط ها و عاليق حرفه ها، نگرش توسعه ارزش •

 ي، تاريخي و فلسفي علوم و مهندسيهاي اجتماع ها به سمت جنبه گسترش گرايش •

 ها درك و فهم كاربرد علوم و روش •

 آشنايي بيشتر با سابقه موضوع •

 ياگيري و چگونگي برقراري رابطه شفاهي و زباني •

 قطاران و توسعه كار گروهي  ياگيري كار مشاركتي با همكاران و هم •

 هاي علمي توسعه نگرش •

  

  فمشكالت موجود در راه دستيابي به اين اهدا

، لـيكن  باشـد  مـي هـا   ها اهداف بـالقوه آزمايـشگاه    دستيابي به برخي از توافقكه هدف  با اين 

هـا قابـل     هـاي آزمايـشگاه    توافق زيادي بر روي اين مساله است كه فقط برخي اوقات پتانـسيل            

   : 1اند اي مشخص شده مشكالت ذيل در پيشينه موضوع هم به صورت برجسته. وصول هستند

، متعلق به آزمايشگاه نيـستند و در ديگـر شـرايط           يرانحصاصورت    ف به بسياري از اهدا   •

 .ي به آنها دست يافتمناسببه طور بتوان هم ممكن است 

هاي آزمايشگاهي و به ويژه ارزيابي آنها، ممكن است به دليل هزينـه، بـه اهـداف                  برنامه •

ران به تاكيـد بـر روي     سطوح پايين تاكيد كنند تا اهداف سطوح باالتر و نيز امكان ترغيب فراگي            

شناسي را در بر داشته     شناسي و متدولوژي بدون داشتن دركي از اثر متقابل نظريه و روش            روش

 .باشد

                                                 
1 .(Boud, Dunn and Heyarty-Hazel , 1989) 
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اند يا خيـر   تواند مدركي فراهم آورد كه آيا  اهداف محقق شده       ارزيابي اغلب اوقات نمي    •

ي طـي  خـوب بـه   را  و نيز امكان دارد فراگيران حتي بدون توجه كردن به آزمايـشگاه دوره خـود              

 .ندكن

اي دارند و بهتر است   هاي زياد و بسيار پراكنده      هاي آزمايشگاهي هدف   بسياري از كالس   •

 محـدود  مطلوبكه آنها به جاي اين همه اهداف پراكنده و زياد، به تعداد كمي فعاليت و هدف       

 .گردند

و آنها را جدي    بينند   كننده مي   هاي آزمايشگاهي را كسل    بسياري از فراگيران اغلب كالس     •

 .گيرند نمي

 آموزشي هاي كلي  تعيين هدف يا هدف-الف 

هاي كلي آموزشي، اهدافي هستند كه در پايان يك دوره يا جلسه آموزشي بايد تحقق                هدف

هاي كلـي    شوند؛ هدف  هاي كلي مطرح مي    اين دسته از اهداف، معموالً به صورت عبارت       . يابند

حتي در مقايسه بـا     . مبهم و قابل تعبير و تفسير هستند       ،آموزشي، معموالً به علت عدم صراحت     

  . هاي جزئي در مدت زمان بيشتري تحقق خواهند يافت هدف

   تبديل هدف كلي به اهداف جزئي-ب 

هـاي   آيند و مراحل رسيدن به هدف      هاي كلي به دست مي     هاي جزئي از تجزيه هدف     هدف

تـر و    اي كلـي محـدودتر و مـشخص       ه كنند، به همين دليل، نسبت به هدف       كلي را مشخص مي   

هـاي جزئـي،     هـدف . هاي رفتاري، داراي جامعيـت و شـمول بيـشتري هـستند            نسبت به هدف  

شوند و خود نيـز ممكـن        هاي كلي اغلب به صورت افعال كلي و مبهم نوشته مي           همچون هدف 

ر ترين راه نوشتن اهداف كلـي و جزئـي د          ساده. تر باشند  هاي جزئي   قابل تجزيه به هدف    ،است

 هدف كلي نوشـته شـود و بـر اسـاس            ،  آزمايشفرآيند آموزش اين است كه بر اساس موضوع         

   .، اهداف جزئي تنظيم گردندمراحل آن

  هاي رفتاري هاي جزئي به هدف  تبديل هدف-ج  

، عـاطفي و   حركتـي -هاي رفتاري، اهدافي هستند كه نوع رفتارهاي شـناختي، روانـي          هدف

د در پايان يك فعاليت آموزشـي در فراگيـران ايجـاد        رو يمه انتظار   هايي را ك   ها و مهارت   قابليت

هاي رفتـاري، نبايـد اعمـالي كـه آموزشـگر انجـام              در نوشتن هدف  . كنند شود، به دقّت بيان مي    
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 كـه   ابنديدردهد، تشريح شده باشد، بلكه بايد طوري نوشته شوند كه فراگيران با مطالعه آنها                مي

  .بايد انجام دهند را ييها تيفعالد و چه رو چه انتظاراتي از آنها مي

محـور  . گيـري باشـند   هاي رفتاري عالوه بـر صـراحت بايـد قابـل مـشاهده و انـدازه           هدف

كليد يك هدف قابل مشاهده، يـك       . استآن  ارزشيابي نتايج يادگيري، قابل مشاهده بودن نتايج        

ه صـريح و قابـل      بنابراين، يك هدف رفتـاري مـؤثر، هـدفي اسـت كـ            . فعل قابل مشاهده است   

هـاي    روانـشناسان رفتـارگرا، هـدف      گاهاز ديـد  . گيري باشد  قابل اندازه آن  و نتيجه   بوده  مشاهده  

  :باشند  ويژگي زير ميچهاررفتاري داراي 

  . نوع رفتار بايد دقيقاً مشخص و خوب تعريف شده باشد-1

 قرار گيرد و هـم      تواند هم در حيطه شناختي      الزم به يادآوري است كه عملكرد يا رفتار، مي        

  . حركتي و عاطفي-در حيطه رواني 

  . شرايط انجام رفتار يا عملكرد بايد دقيقاً بيان شود-2

شـوند كـه بايـد در آن         شرايط و امكانات، معموالً به موقعيت اشياء يا چيزهايي اطـالق مـي            

ص را كـسب    موقعيت يا با به كار گرفتن آن امكانات، فعاليت انجام شود تا فراگيران قابليت خا              

  .كنند

هـاي رفتـاري،      ويژگي ضروري در نوشتن هـدف      ، يعني  معيار سنجش دقيقاً معين شود     -3 

ان ديگـر، معيارهـا     يـ بـه ب  . كند معيار است، كه پايه و اساس قضاوت انجام رفتار را مشخص مي           

  .روند ، به كار ميفراگيرانبراي بررسي و تعيين ميزان مهارت 

  .دف مشخص باشد درجه و مقياس دستيابي به ه-4

  

  تحليل و تعيين موقعيت آموزشي:  گام دوم

  :هايي به شرح زير ممكن است براي آموزشگر مطرح شود در اين مرحله معموالً پرسش

هـاي آموزشـي     هاي آموزشي فراگيران را سازماندهي كـرد تـا هـدف            چگونه بايد فعاليت   -

  تعيين شده، تحقق يابند؟

رسـانند،   هـاي آموزشـي مـي      و بهتر فراگيران را به هـدف      تر    رويدادها و تجاربي كه سريع     -

  كدامند؟
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بـه مجموعـه ايـن      . ها نيـاز بـه بررسـي تعـدادي از عوامـل دارد             پاسخ دادن به اين پرسش     

در ايـن مرحلـه، آموزشـگران بايـد كليـه           . شـود  ها تحليل و تعيـين موقعيـت گفتـه مـي           بررسي

سپس آن دسته   . ، بررسي و يادداشت كنند    شوند هاي آموزشي را كه منجر به يادگيري مي        فعاليت

رسند، از مجموعـه   ف چندان مهم و ضروري به نظر نمي   اهداها را كه براي رسيدن به        از فعاليت 

هـاي مناسـب و ضـروري        اي از فعاليت    تا در نهايت مجموعه    ،هاي آموزشي حذف كنند    فعاليت

  . هاي آموزشي به دست آيد براي رسيدن به هدف

   آموزشي هاي  فعاليت-الف 

  )روش تدريس(هاي آموزشگر   فعاليت-1

  )تجارب يادگيري(هاي فراگيران   فعاليت-2

 براي بسياري از فراگيران دانستن دقيق اهداف، در يك فعاليت آموزشي براي دسـتيابي بـه                

نتايج يادگيري مورد انتظار، ممكن است كافي نباشد؛ مثالً، وقتي كه به بعضي از فراگيران گفتـه                 

آشـنايي بـا تعيـين عناصـر خـاك      را بـه منظـور   خاكشناسي عمومي  فصل ده كتاب    « كه   شود مي

مطالعه كنيد؛ ممكن است ندانند براي دستيابي به نتايج يادگيري چنين هـدفي، چگونـه مطالعـه                 

، بسيار مفيد خواهـد     شوند در نتيجه وقتي كه فراگيران براي يك فعاليت آموزشي آماده مي          . كنند

، چه چيز را نياز دارند و چه نوع فعاليتي را بايد انجام دهند تا به نتـايج  ته شودگفبود كه به آنها     

  .يادگيري مورد انتظار برسند

   رابطه بين اهداف آموزشي-ب 

هاي آموزشي مشخص شدند، ممكن است اين سـؤال مطـرح    پس از اينكه اهداف و فعاليت  

هاي يـادگيري بـه چـه ترتيبـي بايـد            ها به چه ترتيب بايد تحقق يابند؟ يا فعاليت         شود كه هدف  

هـاي آموزشـي بـه سـه صـورت بـا        انجام پذيرند تا نتيجه بهتري به دست آيد؟ معمـوالً هـدف      

  :يكديگر ارتباط دارند

بـر اسـاس    بـه صـورت پـشت سـرهم و          بايد  ؛ اهداف    ارتباط تسلسلي يا ارتباط متوالي     -1

  . مشخص باشندها بايدنيازپيشترتيب مشخص محقق شوند و 

توانند بـه صـورت مـوازي و در كنـار هـم              اهداف مي  ؛رتباط هم تراز يا ارتباط موازي      ا -2

  .محقق شوند و پيش نياز ندارند
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هاي  هدف«يك سلسله   از  ركيبي؛ يعني اجزاي هدف آموزشي نهايي ممكن است         ارتباط ت -�

  . باشندشدهتشكيل » تراز هاي هم هدف«و » تسلسلي

   تعيين رفتار ورودي -ج 

 كه فراگيران بايد قبل از شروع يـك فعاليـت          ،هايي هستند  ها و قابليت   ي، توانايي رفتار ورود 

هاي جديد  قيت به هدف  فآموزشي جديد داشته باشند، تا مفاهيم جديد را بفهمند و بتوانند با مو            

در بيـشتر مواقـع     . شـود  نياز نيز گفته مي    هاي پيش  به رفتار ورودي، دانش و مهارت     . دست يابند 

گيرد، بنـابراين     آزمايشگاهي مكمل مباحث نظري كالس و در ادامه آنها صورت مي          هاي    فعاليت

در اينجـا ضـروري اسـت       . فراگيران از قبل در ارتباط بـا موضـوع درس آمـادگي كـافي دارنـد               

هاي آنان در زمينه موضوع اطالعات كافي كـسب نماينـد كـه در ايـن             آموزشگر از ميزان دانسته   

ر روش آزمايشگاهي در ادامه مطالب تئوري نباشد، مربي بايد بـا            اما اگ . گيرد  مرحله صورت مي  

هاي ديگر آموزشي ابتدا مطالب را منتقـل نمـوده و سـپس نـسبت بـه انجـام             گيري از شيوه    بهره

  .آزمايش اقدام كند

   ارزشيابي تشخيصي -د 

هـاي مربـوط بـه آن براسـاس رفتـار            ارزشيابي تشخيصي، نوعي ارزشيابي است كـه سـؤال        

  .شود و قبل از تدريس، بايد اجرا گردد طراحي ميورودي 

هاي الزم فراگيـران را      ها و مهارت   توان معلومات و توانايي    از طريق ارزشيابي تشخيصي مي    

ارزشيابي تشخيصي عالوه بر اينكه معيـاري بـراي سـنجش           . ، تشخيص داد  انجام آزمايش براي  

هـاي   توان نقطـه آغـاز فعاليـت        مي اي است كه به كمك آن       وسيله ،رفتار ورودي فراگيران است   

  .آموزشي را به دقت مشخص كرد

   يادگيري-هاي ياددهي  تعيين گروه-ه 

ي از اهميـت خاصـي   گاهشمايـ هـاي آز  بنـدي آنهـا در فعاليـت     سازماندهي فراگيران و گروه   

هـاي   هـاي آموزشـي را در گـروه        متأسفانه اكثر آموزشگران، مجموعـه فعاليـت      . برخوردار است 

آورند، در حالي كه هميشه دستيابي به اهداف آموزشي مختلـف از طريـق               جرا درمي يكسان به ا  

 يـادگيري  -هاي يـاددهي  يكي از عوامل مؤثر در انتخاب گروه   . باشد هاي يكسان ميسر نمي    گروه

  هاي آموزشي است؛  ماهيت اهداف و فعاليت
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) هـاي عملـي    مهـارت (  حركتـي  -هاي آموزشي در حيطـه روانـي       مثالً اگر اهداف و فعاليت    

هاي كوچك تقسيم شـوند،   هاي آموزشي بايد به گروه  باشند، حتماً فراگيران براي اجراي فعاليت     

هـاي شـناختي گـروه       معموالً مناسبترين گـروه بـراي هـدف       . پذير گردد  ها امكان  تا تحقق هدف  

و بـراي  )  نفـر 20 تا 5(هاي عاطفي، گروه كوچك يا متوسط       ، براي هدف  ) نفر 40 تا   30(بزرگ  

  .باشد ي ميادنفرا حركتي گروه كوچك يا حتي آموزش -هاي رواني  هدف

  

  و وسايل آموزشي تحليل و تعيين محتوا:  گام سوم

 و  اگـر محتـوا  . سـايل آموزشـي اسـت   ومرحله سوم از طراحي آموزشي، تحليـل محتـوا و    

 هـاي آموزشـي،     حتي اگر هـدف    ،هاي آموزشي انتخاب و تنظيم نشوند      وسايل متناسب با هدف   

هاي آموزشي هرگز فراگيران را به آنچه كه بايد برسند،            فعاليت ،دقيق و خوب تنظيم شده باشند     

  .هدايت نخواهد كرد

در صـورت امكـان،     . سازماندهي و تنظيم محتوا در فرآيند اجرا بسيار حـائز اهميـت اسـت             

 از  مفـاهيم نظـري بايـد قبـل    ،مطالب آسان بايد قبل از مطالـب پيچيـده و مـشكل ارائـه گـردد             

  .هاي عملي ارائه شوند فعاليت

محتوا بايد با توانايي فراگيران انطباق داشته باشد و بر اجزاي اصلي آمـوزش تأكيـد كنـد و                   

 ابزار اوليـه تـدريس      ،محتواي درسي مناسب  . اطالعات را به طور مؤثر و قابل درك، ارائه نمايد         

هـاي آموزشـي و در       اليـت  اگر خوب انتخاب يا سازماندهي نشوند، ممكن اسـت فع          ، كه هستند

 آموزشگران بايد توجه كنند كه هرگـز        . نمايند لنتيجه رسيدن به اهداف آموزشي را دچار اختال       

  .نبايد محتوا را جايگزين اهداف آموزشي كنند

هـاي يـادگيري    فعاليـت . هاي آموزشي نيز هرگز نبايد منحصر به محتواي كتاب شود          فعاليت

ها  فعاليت. راتر از مطالب مطرح شده در كتاب درسي باشد        بايد متنوع و حتي در صورت لزوم ف       

توانند شامل مطالعه آزاد، مطالعه كتب غيردرسي مرتبط بـا موضـوع درس، تهيـه گـزارش و                   مي

  .خالصه مطالب آموزشي و نتايج تحقيقات و سفرهاي علمي و عملياتي كامالً ابتكاري و نو باشند

 مهارت و دانش    ،توانند بر اساس آن فراگيران مي    هايي هستند كه     هاي آموزشي، تمرين   پروژه

  . خود را در خلق و توليد يك موضوع علمي نشان دهند
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اگرچـه مفهـوم    . ومين اقدام در گام سوم طراحي، تحليل و انتخاب وسايل آموزشي اسـت            د

وسايل آموزشي و ضرورت استفاده از آن در ادبيات آموزشي جامعه ما جـايي بـراي خـود بـاز                    

شـود؛ امـا مفهـوم و كـاربرد صـحيح آن بـراي اكثـر                  همـواره از آن صـحبت مـي        كرده است و  

در روش آزمايـشگاهي در     . آموزشگران و مسؤوالن نظام آموزشي به درستي معلوم نشده اسـت          

  :انتخاب وسايل بايد به دو گروه از وسايل توجه نمود

  وسايل كمك آموزشي) الف

  وسايل آزمايشگاهي) ب

  :ظر گرفته شده بايد به موارد زير نيز دقت نموددر ارتباط با وسايل در ن

 وسايل انتخاب شده بايد متناسب با موضوع، شرايط و اهداف مورد نظـر              : متناسب بودن  -1

  .باشند

  . اين وسايل بايد از نظر كيفيت فني در سطح مطلوبي باشند: كيفيت فني-2

نـد بايـد در دسـترس       ا وسايلي كه در طراحي مورد توجه قـرار گرفتـه          : قابليت دسترسي  -3

  .برداري باشندمربيان براي بهره

تـر امكـان اجـرا وجـود      از انتخاب وسايل پيچيده در صورتي كه با وسايل ساده: سادگي -4

  .دارد پرهيز شود

اي اقـدام شـود كـه همـواره مـوارد            در انتخاب وسـايل بايـد بـه گونـه          : انعطاف پذيري  -5

  .جايگزين براي هر وسيله در نظر گرفته شود

  . وسايل بايد منافاتي با سطح فرهنگي مخاطبين نداشته باشد: سطح فرهنگي-6

  . وسايل انتخاب شده بايد از نظر هزينه مقرون به صرفه اقتصادي باشند: هزينه-7

  

  تحليل و تعيين نظام ارزشيابي:  گام چهارم

 صـورت  در هر فعاليت آموزشي به منظور تعيين ميزان دستيابي بـه اهـداف بايـد ارزشـيابي        

با توجه به اينكه اهداف     . در تحليل نظام ارزشيابي بايد به اهداف و حيطه آنها توجه گردد           . گيرد

اين ارزشيابي بايد بر اساس  در روش آزمايشگاهي بيشتر در حيطه مهارتي حركتي هستند، بنا بر        

نـشي نيـز   ميزان توانمندي فراگيران صورت گيرد، ولي در ارتباط با اهداف در حيطه دانشي و بي             

بـراي طـرح   . هـاي آموزشـي باشـد    ها متناسـب بـا اهـداف و فعاليـت       سؤالبايد توجه نمود كه     
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توانـد فقـط بـر روي     هاي خوب و مناسب و استفاده مؤثر و بجا از آنهـا، آموزشـگر نمـي               سؤال

البتـه بيـان چنـين      . رسـد، تكيـه كنـد      كلمات و جمالتي كه همان لحظه در كالس به ذهنش مي          

ين معنا نيست كه با توجه به شرايط و لحظات خاص هيچ سؤالي طرح نشود و يـا            اي به ا   مسأله

سؤالي كه در طرح درس يادداشت شده بايد تنها سؤال مطرح شده در كالس درس باشد، بلكه                 

هاي آموزشي، با توجـه بـه اهـداف تعيـين            منظور اين است كه آموزشگر قبل از اجراي فعاليت        

  .هاي آموزشي را تحليل و تعيين نمايد سنجش تحقق هدفشده، نحوه ارزشيابي و چگونگي 

  :هاي زير باشند هاي ارزشيابي بايد داراي ويژگي سؤال

  . واضح و روشن باشند-الف

  . از واژگان معمول استفاده شود-ب

  . محركي براي انديشيدن و يادگيري باشد-ج

 سـطوح مختلـف حيطـه    با توجه به تأثير مثبتي كه ارزشيابي بر روي يادگيري فراگيـران در   

هـاي اثـربخش و      هايي را به كارگيرد كه بتواند سؤال       شناختي دارد، آموزشگر بايد فنون و روش      

هاي شـفاهي بايـد بـه نكـات      هاي مؤثر به ويژه در ارزشيابي براي طرح سؤال. مناسبي طرح كند  

  :زير توجه شود

  براي چه هدفي طرح شده است؟سوال  –1

   شده است؟براي چه كساني طرحسوال  –2

    آيا فرصت الزم براي پاسخگويي در نظر گرفته شده است؟–3

نتيجه طراحي آموزشي بايد طرح درس باشد كه در زير يك نمونه از طرح درس مرتبط بـا                  

  :شناسي آمده است حشره

  

    شناسي آزمايشگاه حشرهطرح درس 

   شناسي عموميآزمايشگاه حشره: ماده درسي

   )هاملخ(باالن راست: موضوع درس

   دقيقه 45): دامنه(مدت

   .........: نام دبير

    اقدامات قبل از تدريس
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  :اهداف كلي

  :دنكنميآشنايي پيدا ها فراگيران با راسته ملخ 

 را  بـاالن راسـت  انـواع    -2 بدانـد    بـاالن را  هاي عمـومي راسـت    ويژگي -1:  حيطه شناختي 

     .تشخيص دهد

 در فعاليت  -1: حيطه عاطفي 
 

 از استفاده كردن از     -2) تبلور(هي عمال همكاري كند   هاي گرو 

     .)واكنش(وسايل كمك آموزشي لذت ببرد

باالن حشرات مربوطه را در گروه راست      با مهارت بتواند     فراگير -1: حركتي -حيطه رواني 

بـا  فراگيـر    -3مـشاهده كنـد     بـاالن را    هاي راسـت  تواند ويژگي  به تنهايي ب   فراگير -2. قرار دهد 

     .استفاده كندباالن هاي مهم راستويژگيميكروسكوپ براي مشاهده استريواز مهارت 

  

  :اهداف رفتاري

) دانـش ( را نام ببردباالنهاي رويي و زيرين راستمشخصات مهم بال -1 : حيطه شناختي  

 را در هر گروه نشان داده و به تـصوير بكـشد           ) سطح پشتي سينه  (هاي مهم پرونوتوم  ويژگي -2

در  -4) درك و فهـم   (دهـد باالن را تـشخيص     شكل عمومي بدن هر گروه از راست       -3) دانش(

درك ( باالن، آنها را از روي مشخصات پنجه و ران و ساق تميز دهد  بررسي عملي پاهاي راست   

     ).و فهم

 -2 خود سوال كند     مربي را از    خت ملخ با بينوكولر   ان چگونگي ش  فراگير -1 : حيطه عاطفي 

 با گروه خود هنگام     -3.  خود سوال كند   مربيميكروسكوپ را از    استريوبا   كار چگونگي   فراگير

كتاب-4.  مشورت كند  مربيپاسخ دادن به سواالت     
 

مورد عالقه خود را در ايـن       و پوسترهاي   ها  

    .زمينه جستجو كند

هاي مهم  استفاده از لوپ ويژگي   به تنهايي با    فراگير در هنگام كار      :  حركتي _حيطه رواني   

     .را مشاهده كنداالن براست

    :روش تدريس

    نمايشي، پرسش و پاسخ، گروهي:  روش تلفيقي

    :مدل كالس و گروه آموزشي
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 گروه
 

     فراگيرانبندي 

پس از طراحي آموزشي، آموزشگر بايد به مرحله دوم يعنـي اجـرا وارد شـود، كـه در ايـن                    

  : هاي زير را انجام دهد  مرحله بايد فعاليت

  ضعيت آموزشي برآورد و-1

اي برخـوردار    حل مناسب براي آنها اين مرحله از اهميت ويـژه          جهت يافتن مشكالت و راه    

  :است كه نكات مهم در اين مرحله عبارتند از

   بررسي وظيفه آموزشگر-1-1

هايي انجام دهد تـا نيـل بـه اهـداف آموزشـي              در هر دوره آموزشي، آموزشگر بايد فعاليت      

  :را انجام دهد م است اهداف آموزشي را تعيين نموده و سپس مراحل زيرممكن گردد، كه البته الز

آموزشگر بايد فراگيران را براي توجه به موضوع و يادگيري آن آماده نمـوده                :سازي آماده-

 آموزشگران بايد براي اجراي يك آزمايش موفقيـت      .و در آنان انگيزه جهت فراگيري ايجاد كند       

كنند راه حل مسايل را كشف نموده، اطالعات و مفاهيم علمـي را   آميز كه فراگيران فرصت پيدا      

. سازي مرحله پيش از كار در آزمايشگاه اسـت         آماده. عمال بشناسند و دقت الزم را داشته باشند       

در اين مرحله آموزشگر درباره آنچه آزمايش خواهد شد، يا آنچه مـورد كـاوش قـرار خواهـد                   

  : ن مرحله عبارتند ازنكات مهم در اي. گيرد گرفت تصميم مي

هاي آزمـايش،    تعيين اهداف رفتاري مورد نظر، كه فراگيران بايد از طريق انجام فعاليت            •

 . به آنها برسند

انتخاب منابع و موارد مورد نياز، براي كسب اهداف تعيين شده، مانند مـواد آموزشـي،                 •

  .ابزارها وسايل و تعيين دقيق محل مورد آزمايش

 .هاي اجرايي  توجه به جزئيات فعاليتريزي دقيق و برنامه •

مشخص كردن قدم به قدم مراحل كار در آزمايشگاه، يعني چه مراحلي و چه اقداماتي                •

 .و با چه نظم و ترتيبي بايد صورت پذيرد

تفهيم كامل موضوع به فراگيران پيش از شروع كار در آزمايشگاه، اگر كار بـه صـورت                  •

اگر . بايد فراگيران را با مراحل انجام كار آشنا سازد        آزمايشگاهي است در آن صورت آموزشگر       

قرار است در مزرعه و يا يك محل طبيعي كار انجام گيرد بايد توضيحات كافي را در آن مـورد                   

 .ارائه دهد
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بهترين كـار ايـن     . آمادگي كامل آموزشگر براي پاسخگويي به سواالت فراوان فراگيران         •

هايي اطالعات الزم را در اختيـار فراگيـران    ستورالعملاست كه آموزشگر با تدارك جزوه و يا د        

در هر صورت مناسب آن است كه آموزشگر طرحي از فرايند كـار در آزمايـشگاه را                  .قرار دهد 

 .ها را انجام دهد براي فراگيران و نيز براي خود تدارك ببيند و بر اساس آن فعاليت

. س آزمايـشگاهي مفـروض اسـت      دو وضعيت براي هر آموزشگر در استفاده از روش تدري           

كه، يادگيرندگان مهارت كافي براي انجام دادن كارهاي آزمايـشگاهي، كاوشـگري و             نخست اين 

. اگـر وضـعيت نخـست بـراي آموزشـگر عـارض اسـت             . هاي فرآيند دارنـد    استفاده از مهارت  

يـران  بـه فراگ ...  است كه پيش از انجام دادن هر گونه اقدام آزمايشگاهي، كاوشگري و           ضروري

بدين منظور، بهترين كار اين اسـت كـه او بـا تـدارك جـزوه يـا            . هاي الزم را ارايه دهد     مهارت

  .ي فراگيران اقدام كنديهاي كار به راهنما دستورالعمل

شود آموزشگران تازه كار در جلسات نخستين تدريس آزمايـشگاهي، طرحـي از              توصيه مي 

  . آنان به فعاليت بپردازندفرآيند كار در آزمايشگاه تدارك ديده و براساس

را در آزمايـشگاه    » ؟دشـون مـي بلورها تشكيل   چگونه  « آموزشگري درنظر دارد، درس      :مثال

  : دهد به شرح زير انجام مي» سازي آماده«او براي راحتي كار اقدامات . تدريس كند

  : آنچه فراگيران بايد كشف كنند-1

 .تي دارندهاي متفاو اي هستند كه شكل بلورها مواد غيرزنده •

 .شود مي شوند، ولي شكل اصلي بلور حفظ هاي ديگر بزرگتر مي بلورها با افزوده شدن اليه •

 .يابد اندازه بلور بر مبناي سرعت تشكيل بلور تغيير مي •

گيري دچار تنش گردند به هزاران ذره ميكروسـكوپي تبـديل      اگر بلورها در فرآيند شكل     •

 .شوند مي

 .جامدات واقعي شكل بلوري دارند •

  .هاي ماده حايز اهميت است شكل بلوري در تعيين برخي ويژگي •

  : مواد و وسايل مورد نياز-2

 ليـوان كوچـك شـكر،       2 عدد بطري، دو عدد درپـوش بطـري، نمـك،            2قاشق غذاخوري،   

  ).اين وسايل براي يك گروه سه نفري است(عدسي دستي 
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  :شود  آنچه به بحث گذاشته مي-3

 بلور چيست؟ •

 لور ساخت؟توان ب چگونه مي •

 دهد؟ در حين تشكيل بلور چه چيزي رخ مي •

  است؟ چرا مطالعه بلورها مهم •

 :نحوه فعاليت فراگيران •

  .هاي سه نفري با هم كار خواهند كرد فراگيران در گروه

آموزشگر بايد شرايط الزم براي اجراي دوره آموزشي را بررسي كند و در             : شرايط الزم    -

هـاي موجـود را      دوره نقص را برطرف نموده و كاسـتي        ولينوصورت وجود نقص با كمك مس     

  . جبران نمايد و از شرايط مناسب اطمينان حاصل كند

  

  طراحي آزمايشگاه

يك كالس آزمايـشگاهي كـه خـوب طراحـي شـده         . ترين بخش تدريس است    طراحي مهم 

زمـان كمـي    كـه   است از لحاظ راحتي و سهولت اجرا بسيار بهتر از كالس آزمايشگاهي اسـت               

سازي بايد شامل مراحلي باشد كه بتواند هفته به هفتـه ادامـه              آماده. است  ف طراحي آن شده   صر

در ذيـل   . تـر باشـد    كه هر جلسه نسبت به جلسه قبل خود بهتر و پرداخته شده             پيدا كند درحالي  

سازي آزمايـشگاه بايـد در ذهـن خـود      شوند كه شما در هنگام طراحي و آماده مواردي  بيان مي  

  .يدداشته باش

ايـن امـر مربـوط بـه        . هـاي يـادگيري فراگيـران را درك نماييـد           چيستي و چرايي هدف    •

دانستن اهداف آموزشي آزمايشگاه براي شـما       . هاي عيني وجود دارد    تصوري است كه از هدف    

دليلـي  "كننـد كـه    همچنين اين امر ارزشمند است زماني كه فراگيران احساس مـي . اهميت دارد 

توانيد بگوييد كه چـرا از آزمايـشگاه         در چنين مواردي شما مي    . د دارند  خو "براي انجام فعاليت  

 .كنيد استفاده مي

اسـاس آزمـايش      با انجام مطالعه، به ارتباط بين فعاليت عملـي و اصـول نظـري كـه بـر                  •

براي . ها و اصول نظري است     عملي قضيه  ردآزمايشگاه تنها براي كارب   . آيد، پي ببريد    دست مي   به
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. تي آزمايشگاه را درك نماييد بايد دانش نظري كـه پـشتيبان آن اسـت را بفهميـد                 كه به درس    اين

هـاي فراگيـران جـواب       اي موثر بـه سـوال       گونه  شود شما به   درك اين ارتباط همچنين باعث مي     

» دنيـاي واقعـي  «شما همچنين نيازمند هستيد كه با ساير كاربردهاي نظريه درحل مـسايل      . دهيد

 .اي دارد دهيد كه تجربه استفاده و كاربرد گسترده ان ميسان نش آشنا شويد، بدين

طوركامـل   اين موارد را بـه . كند را كنترل كنيد   همه مواردي كه يك آزمايش را تكميل مي        •

، چگونه بـا آنهـا كـار      آيندميباشند، از كجا به دست        هايي الزم مي   بشناسيد، چه لوازم و دستگاه    

كـه نيـاز هـستند،      ) ها شيميايي، الگوها و نمونه   ( مواردي   ساير. كنيم و چطور آنها را تنظيم كنيم      

خـصوص، همـه    بـه . محل ذخيره و انباشت آنها و چگونگي كاربردشـان را مـدنظر قـرار دهـيم        

خطرهاي كه در استفاده از مواد وجـود دارد را شناسـايي نمـوده و اطمينـان حاصـل كنيـد كـه                       

 .دنهاي ايمني آگاه هست وه براين از روشدانند و عال فراگيران چگونگي استفاده از مواد را مي

هـايي بـا    ها، فعاليت زيرا آزمايش . تمام مراحل آزمايش را در سطح عالي به انجام رسانيد          •

 لذا تضميني نيست كه درست ،باشند تنها از آن طريق قابل اجرا مي    دستورالعمل خاص هستند و   

 براي كالس ارايـه دهيـد ابتـدا بـراي           بنابراين بهتر است قبل از اينكه آزمايش را       . از آب درآيند  

هايي كـه در آزمـايش       كاري از اين طريق شما با طرز كار، مشكالت و ريزه         . خودتان انجام دهيد  

روي فراگيـران و      توانيد بـا گوشـزد نمـودن مـشكالت پـيش           شما مي . شويد  نهفته است آشنا مي   

ار موادي كـه مـورد نيـاز        هاي مناسب براي اين شرايط، به آنها كمك كنيد و مقد            تشريح واكنش 

 بهترين راه براي دوري جستن از مسايل غيرمنتظره         1پيش اجرا . باشد را تخمين بزنيد    كالس مي 

 .تواند در آزمايشگاه اتفاق بيافتد و آماده شدن براي مواجه با بسياري از مشكالتي است كه مي

اگيـران اجـازه    كـه بـه فر      قبل از ايـن   . بهترين روش را براي اجراي آزمايش طراحي كنيد        •

پيش از شـروع    . كوتاه در مورد آزمايش مفيد خواهدبود       شروع كاردهيد، ارايه توضيح و شرحي       

كالس تصميم بگيريد كه چه چيزهاي براي نمايش دادن الزم است و همچنـين چـه چيـزي را                   

كار عملي كافي است يـا بـه چيـزي بـيش از آن نيـاز اسـت؟ اگـر                 . واقع تشريح كرد    توان به  مي

صـورت   هايي وجود داشته باشد كه دستيابي به آنها براي فراگيران ضروري اسـت درايـن            فرمول

آيا فراگيـران بايـد دو بـه دو كارهـا را     . باشيم نيازمند ارايه فرمول يا نوشتن آن بر روي تخته مي    

                                                 
1 .Pre-performance 
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رت كه به اندازه كافي امكانات در اختيار آنها قرار دارد كه نيازي به كار به صو              انجام دهند يا اين   

كه چگونـه بـين    دو به دو نباشد؟ ميزان دانش نظري الزم براي انجام كار را مشخص كنيد و اين     

كه جلسه آزمايـشگاه       هاي ميانبري براي اين     مواد بهترين ارتباط را برقرار كرد؟ و سرانجام آيا راه         

ها مواجـه   موقع تمام شود، وجود دارد؛ آيا مشكالتي وجود دارد كه ممكن است فراگيران با آن                به

 .شوند؟ در مورد همه اين موارد بايد قبل از وارد شدن به آزمايشگاه تصميم گرفت

مرحله مربي بايد كليه متن  در اين   : مرور مطالب فني و پاسخگويي به سواالت احتمالي        -

مورد تدريس را با دقت مطالعه نموده و هر نكته مبهم يـا مـورد سـوالي را بررسـي و بـراي آن          

  .نبايد هيچ نقطه مبهمي براي آموزشگر باقي بماندتدوين كند يعني پاسخ مناسبي 

بايـد بتوانـد هـدف را بـراي فراگيـران           مربي  : مشخص كردن هدف و شفاف نمودن آن       -

  .كامال مشخص نموده تا آنان انگيزه بيشتري پيدا كنند

   تعيين رفتار ورودي-2-1

راگيران نكته مهمـي اسـت كـه        رب ف اكسب اطالعات درباره پيشينه و ميزان معلومات و تج        

در اينجا منظور خصوصياتي است كه اخـتالف فراگيـران در آن            . آموزشگر بايد بدان دست يابد    

هاي فردي بـين     تفاوت .ها باعث عدم موفقيت آموزش در رسيدن به نتايج مطلوب است           مهارت

 در نظر گـرفتن     اما. هاي آموزشي است   هاي انكارناپذير در تمامي محيط     فراگيران يكي از تفاوت   

پـس بايـد بـه    . هاي فردي و ارائه آموزش بر اساس آنها نيز در همه موارد ممكن نيـست      تفاوت

  .فردي تاحدي توجه نمود كه به صورت گروهي بتوان آن را مورد دقت قرار داد هاي تفاوت

  و مواد الزم تهيه ابزار -3-1

  . آموزشي آماده نمايدروشي آموزشگر بايد مواد و وسايل مورد نياز را تهيه و جهت اجرا

   تعيين شرايط و طول دوره آموزشي-4-1

زمـان الزم   توانند به اهداف دست يابند تعيين نموده و          بايد شرايطي كه طي آن فراگيران مي      

  .با توجه به اهداف، شرايط و تعداد فراگيران مشخص گرددبراي آزمايش 

  

  زنگ كار

  . گيردنجام ميدر اين مرحله اقدامات زير توسط آموزشگر ا
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آموزشگر موضوع مـورد نظـر را بـه         : تشريح و نمايش عملي موضوع توسط آموزشگر       •

  .دهد صورت عملي آموزش داده و در حين انجام كار توضيحات الزم را ارائه مي

پس از نمايش موضوع توسط آموزشگر، اكنون نوبت فراگيران         : نظارت بر كار فراگيران    •

ه كرده و از طريق آزمايشات و تجربيات خود موضـوع را بـا         است كه موضوع موردنظر را تجرب     

توانند به صورت انفرادي و يا گروهي اقدام به كار عملـي   فراگيران مي. موفقيت به انجام رسانند  

آنچـه  . انتخاب اين عمل بستگي به امكانات و نيز ماهيت مساله و اهداف مـوردنظر دارد    . نمايند

از فراگيران بايد به صورت فعاالنـه بـه آزمـايش، تجربـه،             كه اهميت دارد اين است كه هر يك         

آموزشگر در اين مرحله وظيفه نظارت بر كار فراگيـران، سركـشي بـه     . مشاهده و تفكر بپردازند   

تمـامي  . هاي الزم و رفع خطاها و اشتباهات فراگيران را بر عهـده دارد             ها و ارائه راهنمايي    گروه

 درستي تجربه نمايند و تا زماني كه تمامي آنها به اين مهـم      فراگيران بايد موضوع موردنظر را به     

نكتـه مهـم ديگـر ايـن اسـت كـه در حـين كـار         . اند كار آموزش به پايان نخواهد رسيد    نرسيده

هايي را كه از فراگيران انتظار دارد، مشخص نموده و از آنها بخواهـد               آموزشگر بايد نوع مهارت   

 .ها را بكار گيرند كه مهارت

نكات مهم براي تعيين پيشرفت كار فراگيران، داشتن         يكي از : عيار پيشرفت كار  تعيين م  •

تـوان   اگر اين معيارها مـشخص نباشـد، آنگـاه ارزش كـار را نمـي              . معيار براي هر مرحله است    

از طرف ديگر مشخص كردن معيار براي فراگيران باعث افزايش سرعت عمل در       . مشخص كرد 

 .توجه داشت كه دقت فداي سرعت نگرددالبته بايد . گردد كار آنها مي

هاي مـساله داده     حل در مرحله حاضر فراگيران به صورت فردي يا گروهي به جستجوي راه             

ماهيـت مـساله   . پردازنـد  شده يا به كاوش در موقعيتي با استفاده از راه و روش عملي به كار مي   

توانند هـر كـدام بـه يـك          ن مي فراگيرا. كند يا آزمايش، طول زنگ كار يا مدت كار را تعيين مي          

باشد اين  چه در اين ميان حايز اهميت و شايان توجه مي   آن. مساله يا همه به يك مساله بپردازند      

ريـزي   است كه، هركدام از فراگيران بايد به صورت فعاالنه به آزمـايش، تفكـر انتقـادي، برنامـه          

ي فراگيـران زودتـر از     ممكـن اسـت، زمـاني برخـ       . و جستجوي پاسخ اقدام كننـد     ) ريزي طرح(

ديگران مسايل ارايه شده را حل كنند، در اين حالت آموزشگر بايد مساله ديگري به آنـان ارايـه         

  .ها سركشي كند و آنان را هدايت و راهنمايي كند در حين كار، آموزشگر بايد به افراد و گروه. كند
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با عنوان كردن نوع مهـارت  چه فراگيران بايد انجام دهند را به شكل زير همراه            آموزشگر آن 

  .كند فرآيندي به فراگير عرضه مي

  قسمت اول

. يك قاشق غذاخوري نمك، يك عدد درپوش و يك عـدد ليـوان كوچـك آمـاده كنيـد           -1

اجازه دهيـد نمـك بـه طـور     . آب ليوان را مورد مشاهده قرار دهيد      . نمك را داخل ليوان بريزيد    

 .كامل در آب حل شود

  نمك چه شد؟؛ مشاهده

داري از محلول نمك را داخل درپوش بطري بريزيد و براي مدت چند روز آن را در       مق -2

  .جاي ثابتي قرار دهيد تا از هر گونه تكاني به دور باشد

  آيد؟ كنيد محلول نمك به چه صورتي درمي فكر مي؛ سازي فرضيه

ش مـن چنـد روز پـي      ... ايـد كنـار بگذاريـد        هايي را كه از محلول نمك پر كرده        درپوش«   

فكـر كنيـد    . دهـم   و نتيجه آن را به شما نشان مي         دهيد، انجام داده   آزمايشي را كه شما انجام مي     

با عدسي بـه    ... ايد اي است كه به دست آورده      ايد و اين نتيجه    دهانجام دا اين آزمايش را خودتان     

  ... .چه در داخل درپوش است نگاه كنيد  آن

كنيـد، مقايـسه    تـان آمـاده مـي   داي كه خو د با نمونهبيني هاي حاضر مي چه را در نمونه    آن -3

  .خواهيد كرد

  . آنچه را با استفاده از عدسي ديديد، براي هم گروهي خود شرح دهيد-4 ؛برقراري رابطه

   مواد داخل درپوش چه تفاوتي با محلول نمكي كه ديديد دارد؟-5 ؛ مقايسه

ه ويژگي است كـه مـايع مـورد         كنيد جامدي كه در دست داريد داراي چ         فكر مي  ؛  استنباط

  مشاهده فاقد آن است؟

  ناميد؟ گيري مواد داخل درپوش را چه مي حالت شكل؛ سازي فرضيه

∗∗∗  

. يك قاشق غذاخوري شكر، يك عدد درپوش بطري و يك عدد ليوان كوچك برداريد              -1

ار آب ليوان را به دقت مـورد مـشاهده قـر          . شكر را داخل ليوان آب بريزيد و با قاشق هم بزنيد          

  .طور كامل شفاف شود اجازه دهيد محلول چند دقيقه بدون حركت بماند تا آب ليوان به. دهيد
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  آيد؟ شكر به چه صورتي درمي؛ مشاهده

  ايد؟ آيا محلول شكر شبيه محلول نمكي است كه پيشتر تهيه كرده؛ مقايسه

يك عدد درپوش برداريد و بـا سـرعت مقـداري از محلـول شـكر را داخـل درپـوش             -2

محلول شكر را به مدت چند روز در جاي ثابت نگـه داريـد و از وارد آوردن هرگونـه                    . دبريزي

  .تكاني به آن پرهيزكنيد

ام؛ از   هـا را آمـاده كـرده       مانند نمونه پيش، من آزمايش را پيشاپيش انجام داده و نمونـه           ... « 

  » ...هاي شما آماده شود كنيم تا نمونه هاي حاضر استفاده مي نمونه

  .كنيد به هم گروهي خود توضيح دهيد  آنچه را كه مشاهده مي-3؛ برقراري رابطه

  چـه در درپـوش حـاوي                                        مواد داخل درپوش حـاوي شـكر چـه تفـاوتي بـا آن              -4؛  مقايسه

  نمك است، دارد؟

   محلول شكر به چه صورتي درآمده است؟-5 ؛ استنباط

  

  جمع بندي

هـاي متعـدد و     ه فراگيران درباره اطالعات بدست آمـده از جـستجو و كـاوش            در اين مرحل  

كند تا فراگيـران را   آموزشگر تالش مي  . نشينند آزمايشات صورت گرفته، با يكديگر به بحث مي       

ضـمنا  . براي حصول به يك نتيجه قطعي و دستيابي به اهداف رفتاري مورد نظر راهنمايي كنـد               

هـدف از ارزشـيابي تعيـين ميـزان دانـش و      . زند  ارزشيابي ميدر اين مرحله آموزشگر دست به 

به طور كلي در ايـن مرحلـه دو نكتـه مهـم بايـد از        . مهارت تحقق يافته در ميان فراگيران است      

  : سوي آموزشگر رعايت گردد

هـاي   برگزاري جلسه بحث و گفتگو به منظور توضيح، تبيـين و تحليـل فعاليـت            : نكته اول   

  .گيري از آنها  انجام شده و نتيجه

بندي و ارزشيابي اطالعات و معلومـاتي كـه          كمك و هدايت فراگيران براي جمع     : نكته دوم 

  .اند طي جلسه كسب كرده

هاي متعـدد   در مرحله حاضر، فراگيران درباره اطالعات به دست آمده از جستجو و كاوش        

ا براي حصول يك نتيجه كند تا فراگيران ر    نشيند و آموزشگر تالش مي     ها به بحث مي    و آزمايش 
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هـدف از  . زنـد  افزون بر اين، در اين مرحله، آموزشگر دست به سنجش هم مـي   . رهنمون گردد 

  .گيري ميزان دانش و مهارت محقق شده است سنجش، اندازه

هـاي بلورهـا از سـوي     هـاي حاصـل از بررسـي نمونـه     گيرد كه يافتـه  آموزشگر درنظر مي   

نخست، او از   . بيني فراگيران سواالتي هم طرح كند       توان پيش  فراگيران را دريابد و براي تقويت     

اند بـه صـورت      چه را از بررسي بلور نمك و شكر به دست آورده            خواهد نتيجه آن   فراگيران مي 

  .خالصه بيان كنند

وقتي نمك و شكر محلول در آب پس از گذشت چند روز آب از دست دهد؛ يعنـي                  ... «   

بلور نمك از نظر شكل و بافـت ماننـد          . گردند كر نمايان مي  آب بخار شود، بلورهاي نمك و ش      

بينـي خـود را دربـاره        شـود تـا پـيش      سپس، از فراگيران درخواسـت مـي      » ... بلور شكر نيست    

  :هاي زير بيان كنند وضعيت

  اگر در حين تشكيل بلور، ظرف تكان داده شود چه رخ خواهد داد؟ -1

 دهد؟ ي رخ مياگر دماي محل تشكيل بلور پايين باشد، چه چيز -2

اگر بر ظرفي كه بلور در آن تشكيل شده است، محلـول يكـسان و غيريكـسان اضـافه                    -3

 آيد؟ شود، چه پيش مي

هـاي فرآينـدي،     در مرحله حاضر ارايه نتيجه بررسي بلورها و اطالعات مربوط به مهـارت              

  .شود ارزشيابي تلقي مي

  

  هدايت كالس آزمايشگاه

هـاي   قراري ارتباط بين عناصر نظري يك رشته وجنبه    هاي آزمايشگاهي بر   هدف اكثر كالس  

طوركلي هنگام تدريس در آزمايشگاه سه هـدف بايـد مـورد            به. باشد  فني مي   عملي يك فعاليت  

  .توجه قرار گيرد

هاي فني خاص همانند آماده كردن صفحه آگار يا تنظـيم         تمرين و كسب تسلط بر مهارت      •

 .يمياييگيري تغييرات وزن ش دستگاهي براي اندازه

بندي، استنباط، استنتاج،    هاي فرآيند علمي همانند مشاهده، طبقه      افزايش تسلط بر مهارت    •

 .هاي بررسي و تحقيق علمي سازي و طراحي روش فرضيه
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گيري و درك انـرژي آزاد و        تجربه نمودن مفاهيم انتزاعي در شرايط واقعي همانند اندازه         •

 .اي مقدار حركت زاويه

ربه آزمايشگاهي به خاطر ايجاد توانايي در فراگيران براي درك مطلبـي            اي ديگر، تج    از جنبه 

عملي ارزشمند بوده و همچنين به دليل درگيري نمودن فراگيـران در فرآينـدهاي                در زمينه رشته  

دهد،  گروهي در بين فراگيران را ارتقا مي     كالس آزمايشگاهي كار  . كنكاش علمي، سودمند است   

همه اين عناصر بـه ايجـاد يـك محـيط           . كند  يادگيري را تقويت مي    هاي اجتماعي  بنابراين جنبه 

  .كنند ياديگري مثبت و مهيج كمك مي

  

  كننده پيشنهادي كمك

كه چـه چيـزي از آنهـا انتظـار             خود، نسبت به درك اهداف آزمايشگاه و اين        نبه فراگيرا  •

آينـد كـشف و   فرض كنيد كه هدف آزمايـشگاه بخـشي از فر   . رود ياد بگيرند، اطمينان دهيد     مي

اكتشاف نيست و بهترين روش اين است كه به فراگيران اجازه دهيد چگـونگي انجـام كارهـا و             

 .چراي آنها را بدانند

اگر مبناي طراحـي    . ميزان آمادگي فراگيران را قبل از شروع كالس آزمايشگاهي بسنجيد          •

صـورت شـرط      يـن  درا ،كالس براساس ميزان معيني از يادگيري تعدادي از فراگيران شما باشـد           

ها و تحقيقـات      در صورتي كه مطالعه   . باشد  شده مي   ادامه فرايند تدريس، دستيابي به سطح تعيين      

شده براي ادامه فرايند آزمايشگاه باشند، اهميت رعايت اين مباني بيـشتر               مبناي تعيين  ، العاده  فوق

ين سـطح، بررسـي   هـاي تعيـ   توان از طرق زير انجـام داد، پرسـش          چنين ارزيابي را مي   . شود  مي

. اي اجمـالي  مروري در مورد مشكالت فراگيران يا درخواست از چند فراگير براي بيان خالصـه   

آوريد موجب تداوم فعاليـت آزمايـشگاهي        مي  اطالعاتي كه از سطوح آمادگي فراگيران به دست       

 اگـر   .شـده را دنبـال كنيـد        اگر همه فراگيران آماده هستند دراين صورت برنامه طراحي        . شود  مي

برخي از فراگيران آماده نيستند؛ مالحظه آنها را داشته باشد زيرا به ناچار نيازمند كمك بيـشتري          

اگر هيچ يك از فراگيران در سطح مورد نظر آماده نبودند، بهترين روش فـراهم نمـودن                 . هستند

هـايي كـه درايـن راسـتا بـراي حـل مـشكل                اطالعات مورد نياز براي فراگيران و ديگـر گزينـه         

 .آزمايشگاهي داريد را مورد بازبيني و بررسي قرار دهيد
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. اطمينان حاصل نماييد كه همه فراگيران از قواعد و دستورالعمل آزمايشگاه آگاهي دارند          •

گردانـدن   همه فراگيران بايد چگونگي بازبيني و بازرسي، نگهداري، مراقبـت، نظافـت و بـازپس    

همچنين آنهـا بايـد روش و       . ره در آزمايشگاه، بدانند   منظور استفاده دوبا    لوازم آزمايشگاهي را به   

رعايـت ايـن اصـول در       . ها و الگوهاي مورد اسـتفاده را بداننـد         طرزكار با مواد شيميايي، نمونه    

شـود،    فرد بوده و يا از مواد و ابزارهاي غيرمعمول اسـتفاده مـي              به كه آزمايشگاه منحصر    صورتي

 بوده يا وسايل و ابزارهـا بـه درسـتي كـار نكننـد               در شرايطي كه مواد معيوب    . خيلي مهم است  

ها و اقدامات احتياطي و       از روش  دهمچنين آنها باي  . فراگيران بايد بدانند كه چگونه عمل نمايند      

 . ضروري آگاه باشند

براي ارايه آموزش تكميلي در جاهايي كه مشكل وجود دارد و يـا نيـاز بـه تاكيـد دارد،                     •

ها و تصاوير باشد يا بدين معنـي اسـت كـه     ن استفاده از جزوه آماده باشيد و ممكن است متضم     

زودتر به آزمايشگاه رفتـه و اطالعـات اضـافي مـورد نيـاز در حـين آزمايـشگاه را روي تختـه                       

  .د بايد طراحي شده باشند و به طوري موثر و مفيدي استفاده شوندرگونه موا اين. بنويسيد

مشكل مواجه شود، بحث كنيـد و آن را     در مورد آن بخش از آزمايش كه ممكن است با            •

. بنـدي آزمايـشگاه بداننـد      شرح و توضيح دهيد، همچنين اجازه دهيد تا فراگيران در مورد زمان           

از شروع آزمايشگاه مشخص كنيد تا از اين طريق بتـوان همـه فراگيـران را     مطالب دشوار را قبل   

از روش ثابتي كه هنگام مواجـه بـا    آماده نموده و به آنها كمك كرد كه يهاي بعد  آمد  براي پيش 

برهـا، مـسيرهاي      اين كمك، تـذكرهايي در مـورد ميـان        . كنند، دوري گزينند    مشكلي استفاده مي  

. شـود  اي كه ممكن است فراگيران از آنها آگـاه نباشـند را شـامل مـي     هاي پيشرفته كوتاه يا شيوه  

انـد، آگـاه باشـند،     عهده گرفتهزمان هر بخش از آزمايش را كه بر         همچنين فراگيران بايد از مدت    

سان شما به آنها اجازه پيشرفت در برنامه را داده و از اين طريـق توانـايي ارزيـابي ميـزان                       بدين

 .پيشرفت آنها را خواهيد داشت

هـا   آزمـايش   نويـسي و شـرح     هاي گزارش  يقين پيدا نماييد كه فراگيران از قواعد و روش         •

 در مده راهاي مشروح خود را نوشته و نتايج به دست آ   همه فراگيران بايد گزارش   . آگاهي دارند 

در تـشريح نحـوه     . هاي مشابه ارايه دهند و با مقياسي يكـسان مـورد ارزيـابي قـرار گيرنـد                 فرم

سـان از مـشكالت ايجـاد شـده در      طور شفاف عمل نموده و بدين  نويسي به فراگيران به     گزارش

 .دهي، دوري گزينيد مرحله نمره
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هاي تـاريخي    بيان حكايت . توجه آزمايش را خاطر نشان كنيد       جالبو   هاي تاريخي  جنبه •

، مندل  ...گاليله اين كار را كرد    (هاي آزمايشي مفيد خواهد بود       هاي عملي و روش    در مورد رويه  

هـاي تـاريخي باعـث     زيرا با بيان اين حكايت....) براي اولين بار اين را مورد آزمايش قرار داد،       

هـاي آزمايـشگاهي      هاي جديد نسبت به فعاليت      يادگيري و كسب ديدگاه   شويد كه انگيزش،     مي

 .در بين فراگيران افزايش يابد

ها و ارايه كمك و مساعت به فراگيـران           به منظور بررسي ميزان پيشرفت، پاسخ به پرسش        •

هـاي تـدريس در آزمايـشگاه ميـزان ارتبـاط و              ترين جنبه   يكي از مهم  . در بين آنها حركت كنيد    

محـيط آزمايـشگاه تعامـل سـازنده فراگيـر و آموزشـگر را             . باشـد  تان مي   ا با فراگيران  تعامل شم 

هـاي فراگيـران      منتظر مسايل و مشكالت نباشيد؛ مراقب نحـوه انجـام فعاليـت           . دهد  افزايش مي 

هـايي از فراگيـران    پرسـش . ايد د بنابراين شما مشكالت را قبل از اتفاق افتادن، كنترل نموده   يباش

مـداوم در حـال حركـت باشـيد و در            طـور   بـه . نمايد   كه به پيشرفت آنها كمك مي      داشته باشيد 

سعي نكنيـد كـه   . ها انتقال دهيد اطراف فراگيران قدم زنيد، اما نه آنقدر كه فراگيران را به حاشيه       

كليـد  . هـاي آنـان دخالـت نداشـته باشـيد           مراقبت شديدي روي آنها اعمال نموده و در فعاليت        

 . دن، رفتار دوستانه و در دسترس بودن استموفقيت عقالني بو

 اما اين مـساله را هـم درك كننـد كـه      ،فراگيران را متقاعد نماييد كه مراقب و آرام باشند         •

به فراگيران اجازه بدهيد در آزمايشگاه راحت باشند و آنها      . شرايط همواره مرتب و منظم نيست     

بـه  .  مشكالت يكديگر رسـيدگي كننـد      را تشويق كنيد با يكديگر همكاري داشته و به مسايل و          

. باشـند   شـده مـي     ها محل تحقيـق و بررسـي آزاد و نـه كنتـرل              خاطر داشته باشيد كه آزمايشگاه    

اين تعامـل از    . فراگيراني كه درحال انجام كار هستند، تمايل به برقراري تعامل با يكديگر دارند            

 .گيرد طريق گفتگو در مورد آزمايش درحال انجام صورت مي

بندي از مطالـب داشـته باشـيد و بـراي كـسب آمـادگي در                 انتهاي آزمايش يك جمع   در   •

ممكـن اسـت انجـام      . جلسه بعدي به فراگيران مطالعه منابع خارج از كـالس را پيـشنهاد كنيـد              

هاي خـود را در        زيرا فراگيران آزمايش   ،پذير نباشد   پيشنهاد آخر در انتهاي كالس بسادگي امكان      

اگر چنين امكاني فـراهم شـد اتمـام آزمايـشگاه بـا ارايـه يـك        . كنند  مي هاي متفاوتي تمام   زمان

در حقيقت شما ممكن است از اين بخش به عنوان بخشي از مقدمـه           . بندي ارزشمند است    جمع
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به فراگيران اجازه دهيد در مـورد اتفـاقي كـه در آزمـايش     . براي جلسه بعدي خود استفاده كنيد 

آمـده   دست ها صحيح يا اشتباه باشد و اگر نتايج به       ن صحبت افتاده است، صحبت نمايند، حال اي     

ايـن بهتـرين زمـان بـراي        . آنها را تشويق كنيد كه علـت اشـتباه را پيـدا كننـد             ،  آنها اشتباه باشد  

كـه فراگيـران      سان براي اين    بدين. يادآوري به آنهاست تا ارتباط بين نظريه و عمل را درك كنند           

 كسب كنند، ارايه اطالعاتي مختـصر بـراي شـروع ضـروري             براي جلسه بعدي آمادگي الزم را     

اي است كه براي آنها همراه با آشنايي با اصول و كـسب               اين بخش شامل پيشنهاد مطالعه    . است

نكتـه مهـم   . بينشي بوده كه ممكن است فراگيران براي آشنايي با موضوع به آنها نيازمنـد باشـند       

اد كالس شرايط يكساني را جهت پيشرفت فراهم        اين است كه ثابت قدم باشيد و براي همه افر         

 .آوريد

  

   از تدريس آزمايشگاهي ارزشيابي)ج 

شود كه براي تعيـين كيفيـت، اثربخـشي، يـا ارزش      ارزشيابي به يك فعاليت رسمي گفته مي 

نظـارت بـر همـه     .آيـد  پروژه، فرايند، هدف يا برنامه درسي به اجرا در مي   ورده،آيك برنامه، فر  

ايجـاد  . احي و ارايه كالس آزمايشگاهي بـه بهبـود يـادگيري كمـك خواهـد كـرد                اي طر ههجنب

ده و صرف زمان زيادي براي نظـارت و بازرسـي بيهـوده          بوتغييراتي در موضوع هميشه مشكل      

بنـابراين  . شده، براي تغييـر ممكـن نباشـد    ها و پيشنهادهاي ارايه    خواهد بود، اگر اجراي توصيه    

 شما تاثير بسزايي دارند و آن را بـا           ردي كه در يادگيري فراگيران    صرف زمان براي شناسايي موا    

  .اي نيست نمايند، كار بيهوده هاي موجود، بهينه مي وجود محدوديت

  :گيردارزشيابي عمدتا در سه مرحله صورت مي

گذاري آن است كه اين ارزشـيابي بـا هـدف تـشخيص              علت اين نام  ): آغازين( ورودي -1

اين ارزشـيابي پـيش از شـروع         . رود ان در يك موضوع درسي بكار مي      اطالعات ورودي فراگير  

  .آيد فعاليت مربي به اجرا در مي

عمدتا به منظور كمك به اصالح موضوع مورد ارزشـيابي، يعنـي    اين ارزشيابي    : تكويني -2

، به همين خـاطر در حـين اجـراي فعاليـت            گيرد برنامه يا روش آموزشي، مورد استفاده قرار مي       

هاي متفاوت مثال؛ مديران، مربيـان و       تواند از ديدگاه   اين ارزشيابي مي   .گيرد صورت مي  آموزشي

  .فراگيران انجام شود، تا بتوان اصالحات الزم را اعمال نمود
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هاي فراگيران در طول يك دوره آموزشي تعيـين          تمامي آموخته  در اين ارزشيابي  :  نهايي -3

 و قضاوت درباره اثربخشي كار آموزشـگر و برنامـه          شوند و هدف آن نمره دادن به فراگيران        مي

  .هاي مختلف درسي با يكديگر است درسي يا مقايسه برنامه

  

  ارزشيابي تجربه آزمايشگاهي

تـرين   هـاي تـدريس اسـت، يكـي از مهـم      طور كه آزمايشگاه شـبيه بـه ديگـر تجربـه       همين  

ارزشيابي . ني مستمر است زيرا جريا،پذيرد هاي آن پس از پايان يافتن كالس صورت مي         قسمت

ثربخـشي و پيـشرفت مـشخص       اهاي زماني منظم امري حياتي است تا ميزان          تدريس در فاصله  

  .شود

 كه فـراهم سـاختن     د بايد بداني  د در آزمايشگاه ميزان موفقيت را ارزشيابي نمايي       داگر بخواهي 

  .دنظر استآزمايش تجربي كه بتواند دانش فراگيران را نسبت به موضوعي افزايش دهد، م

  .، رسمي يا غيررسمي باشدتواند تخاب شما براي ارزشيابي ميان

هـاي آزمايـشگاه، مـورد        هاي فراگيران را براي تعيين ميزان موفقيت نسبي هدف         گزارش •

براي به دست آوردن اطالعات تكميلي و جزييـات بـا آموزشـيارهاي خـود               . بررسي قرار دهيد  

دازه كامل بود و چه مقدار قابـل درك و فهـم بـود؟              تا چه ان  كالس آزمايشگاهي   . مشورت كنيد 

هـاي   آيـا فراگيـران از روش     . هاي مناسبي براي ارزشيابي عملكردتان اسـت       ها، روش  اين سوال 

طوركامـل بـه اتمـام رسـاندند؟ آيـا       ريزي شده پيروي كردند؟ آيـا آنهـا آزمايـشگاه را بـه         برنامه

نستند درك صـحيحي از اطالعـات داشـته     مناسبي كسب كردند؟ آيا آنها توا     و  اطالعات درخور   

 باشند؟

 1اي  هـاي دوره    هاي فراگيران از كالس آزمايشگاهي از آزمون       براي بررسي ميزان آموخته    •

بر سنجش يادگيري فراگيـران بايـد         هاي ارزشيابي عالوه   باشيد فعاليت   درنظر داشته . استفاده كنيد 

هـاي   هـا بايـد در زمـان        ل از آزمـون   ايـن قبيـ   . براي سنجش ميزان اثربخشي شما نيز انجام شود       

مناسب، طي مدتي معين و محدود انجام گرفته و نيز تاثير كمي بر ارزشـيابي كلـي آنهـا داشـته                     

 .باشد

                                                 
1 .Periodic Quizzes 
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ها و    انواع مختلفي از روش    1تدريس   مركز توسعه . هاي بازخوردي استفاده كنيد    از روش  •

ب اطالعـات بيـشتر در مـورد        توانند در راه كـس      كه مي  ،هاي بازخورد را ارايه نموده است      شكل

 . بخشي كلي تدريس كمك كند اثر

هـا و    سـوال . دهـد توجـه كنيـد      ها و مشكالتي كه در آزمايشگاه رخ مي        با دقت به سوال    •

بـراي بهبـود و     . دهند كه فراگيران در درك آنها ضـعيف هـستند          مشكالت، مواردي را نشان مي    

 .كالت همه افراد را مدنظر قرار دهيدها و مش هاي آزمايشگاهي بايد به سوال اصالح فعاليت

ها  اين قبيل سوال. نها بپرسيدآهايي را از    براي سنجش ميزان درك و فهم فراگيران، سوال        •

 ؛نمايند كه به شما كمك مي

 از ميـزان    -2هـاي آزمايـشگاهي را بدانيـد         تـان در سـازماندهي كـالس         ميزان موفقيت  -1 

 بـا ارزيـابي ميـزان پيـشرفت         -3حاصـل نمـوده و      يادگيري مواد درسي توسط فراگيران اطالع       

 . خود را به دست آوريد توانيد ميزان كارايي فراگيران مي

هاي پياپي    پرسش. اگر فراگيران مواد درسي را يادگرفتند، آنها را مورد پرسش قرار دهيد            •

 .طورغيررسمي بـسنجد    تواند آهنگ پيشرفت، حركت، نظم و ترتيب و كارآيي فراگيران را به            مي

 نـشانگر وجـود نقـص يـا كمبـودي در جريـان              ،اسـت    تكرار خطاها از جانب فراگيران ممكن     

هاي تشريحي آزمايشگاهي از قبـل       شانس هستيد كه در مورد گزارش      شما خوش . تدريس باشد 

 .استانداردي براي ارزشيابي آنها وجود دارد

ايش را نشان دهنـد،     بودن آزم   هاي ارزشيابي بايد كامل     هرحال نخستين و بهترين مالك      به  

گام دوم . اند يا خير     كه آيا فراگيران كاربردهاي اصول نظري را درك نموده         ،همچنين نشان دهند  

اند؟ آيـا آزمـايش را        تان از رويه تعيين شده پيروي نموده       آيا فراگيران . بررسي خود فرآيند است   

 فراگيـران بـه موقـع       اند؟ سرانجام، آيا گزارش تفصيلي توسـط        هاي مختلف انجام داده     در بخش 

تكميل شده و نيز ساختار آن با اصول مربوط به رشته مناسبت داشته اسـت؟ همـه مـوارد ذكـر                    

توانـد از قبـل     نمايند و ارزش هر يك از اين عناصر مي شده به ارزشيابي كلي آزمايش كمك مي    

يـشگاه  كلي، شما بايد به خاطر داشته باشيد كه هـدف آزما            طور  به. توسط خودتان مشخص شود   

. كسب تجربه دست اول و مستقيم و همچنين تفهيم يك نظريه يا حقيقتي براي فراگيران اسـت                

                                                 
1 . The Center for Teaching Development 
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 در آزمايشگاه حضور دارنـد تـا مفـاهيم و اصـول رشـته تحـصيلي خـود را از طريـق                 فراگيران

هاي دست اول كسب كننـد و شـما در آزمايـشگاه حـضور داريـد تـا آزمـايش را بـراي                        تجربه

اگر اين مورد را هميشه درنظر داشته باشيد در آينـده  . بخش كنيد موثر و لذتفراگيران سودمند،  

  .تر عمل خواهيد نمود در تدريس آزمايشگاهي موفق

  

  يابي كار آزمايشگاهي فراگيرانشارز

اي  پيش از توجه به ارزيابي كالس آزمايشگاهي، آموزشگران نيازمند درنظرگرفتن مجموعـه           

رفتـه    گاه بوده و بايد موضوعاتي را انتخاب كنند كـه روي هـم            از اهداف و مقاصد براي آزمايش     

كار آزمايشگاهي منجر بـه دسـتيابي بـه دانـش،     . نتايج مطلوبي در يادگيري فراگيران داشته باشد 

كـه    هايي خواهندشد كه شما مايل هستيد فراگيران به آنها دست يابند تا ايـن              ها و نگرش   مهارت

با محقق شدن ايـن مـوارد، طراحـي يـك           . ر برگرفته باشند  اي از محتويات واقعي را د      مجموعه

. كنيـد  ها را آزمون مي   شويد كه همان صفات و ويژگي       طرح ارزشيابي ممكن گشته و مطمئن مي      

نويسي يك تكليف ارزشيابي به حساب آورده شود و راهنمايي از سوي             براي مثال، اگر گزارش   

ياد مواردي كه در گذشته انجام شده اسـت         آموزشگران ارايه نگردد، دراين صورت به احتمال ز       

هاي قبل آنهـا   يا امكان دارد چيزهاي كه فراگيران سال(شوند  توسط فراگيران دوباره بازتوليد مي    

اي انجـام    كـه چـه تجربـه       بعيد است كه آنها در مورد ايـن       ). اند، دوباره انجام دهند    را انجام داده  

كه راهنمايي و عوامل انگيزشـي خاصـي را    ايندادند و در مورد چگونگي آن توضيح دهند مگر   

  .دريافت كنند

شـود كـه شـما روشـي ابـداع       يابي باعث مـي شهمچنين درست كردن يك طرح و نقشه ارز   

انـد و دوم     ميزان ياد گرفتـه     نخست فراگيران چه  . نماييد كه از طريق آن به دو هدف نايل گرديد         

شكل امكـان   گيرند و به چه   كه چگونه ياد مي    ارايه اطالعات بازخوردي به فراگيران در مورد اين       

هـايي كـه توسـط فراگيـران قبلـي       براي مثال نشان دادن گزارش. شان وجود دارد بهبود يادگيري 

نوشته شده به منظور تسريع فرايند يـادگيري فراگيـران كنـوني و يـا ارايـه بـازخورد در مـورد                      

ران از طريـق درگيركـردن      آموزشـگ . هـا قبـل از داوري و قـضاوت نهـايي           نويس گـزارش    پيش
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فراگيران در فرآيند ايجاد معيارهاي مناسب براي ارزيابي و پيامدهاي انتقادي مرتبط بـا معيارهـا       

  .تر هم بروند توانند پيش مي

  

  چگونه مي خواهيد ارزيابي كنيد؟

كـه   در صورتي كه شما شرح روشني از موضوع و اهداف دوره و نيز دليلـي واضـح از ايـن                

هداف بايد توسط فراگيران در آزمايشگاه به دست آيد، داشته باشيد، ارزشيابي شما             يك از ا    كدام

شده بايد توانايي داشته باشـد كـه بـه سـادگي              معيار گرفته . طورمستقيم با معيارها ارتباط دارد      به

شـده بـراي كـار آزمايـشگاهي را آزمـون نمـوده و نيـز قـادر باشـد             هاي صحيح انتخـاب     هدف

براي مثال  . اند  ن نمايد كه به وسيله عملكردهايي كه موفق تشخيص داده شده          هايي را تعيي    مالك

  :اند جا آورده شده  در اينمقاومت مصالحاهداف بررسي آزمايشگاهي 

هاي آنها بـه منظـور     و ويژگي هابتونتعريف يك رابطه از ارتباط بين ساختار موجود در           •

 انتخاب مواد

 نشان دادن توانايي تعامل با گروه •

هاي مناسب، تجزيه و تحليل انتقادي نتـايج و           توانايي در انتخاب و انجام آزمايش      كسب •

  مناسببتونهاي آزمايشي براي انتخاب  پيشنهاد نمودن برنامه

تـوان    هاي ارزشـيابي مـي     طور معمول براي ارزشيابي هر هدف آموزشي، از بين روش           به  

  :ده استها در ذيل شرح داده ش يك انتخاب داشت كه برخي از آن

 انقطارخود ارزيابي و ارزيابي هم •

 هاي مكتوب گزارش •

 هاي شفاهي گزارش •

 شده پوسترهاي طراحي •

 هاي عملي آزمون •

 ها مشاهده •

 هاي كتبي آزمون •

  فراگيران1ارزيابي مبتني بر كارپوشه •

                                                 
1 .Portfolio Assessment  
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هـاي منتخـب و مناسـب بـه فراگيـران كمـك نمـود تـا                 كارگيري طيفي از ارزيابي     بايد با به  

هـاي خيلـي مهـم       ها هدف  به يقين، اين  (رزيابي موضوع آزمايش را درك كنند       هاي قابل ا   هدف

شـان تـشويق شـده و     ، بايد فراگيران براي اتخاذ يك رهيافت اصلي در كار آزمايشگاهي   )هستند

طـوركلي، هرحـساسيت بـه تاثيرهـاي فرهنگـي و             بـه . شكل مناسب به آنها پاداش داده شـود         به

هـا قابـل     يابي را براي يك گـروه نـسبت بـه ديگـر گـروه             جنسيتي كه ممكن است نوعي از ارز      

  .هاي عملي در هرجايي كه ضرورت دارد، مفيد است تر كند و نيز تدارك ارزيابي وصول

  

  مثالي از ارزيابي به سبك گزارش مكتوب

شود كه   اي متفاوت از گزارش مكتوب موردي است كه در آن از فراگيران خواسته مي               نمونه

نتـايج حاصـل از    » راهنمـا «.  تهيه كننـد   مقاومت مصالح  براي كالس آزمايشگاه      استفاده   راهنماي

فراگيران بـا  . دهد هاي انجام شده در آزمايشگاه و اطالعات منابع را در دسترس قرار مي       آزمايش

ها، راهنمايي مناسب براي    بتوناي از    هاي مكانيكي مجموعه   هايي در مورد ويژگي    انجام آزمايش 

هـاي    هـايي از كـنش     كنند كه مقاديري براي استانداردها، مقاومت نهايي، نمونه        يكاربران توليد م  

ايـن  . انـد  دست آمده   گيري، مقايسه و تطبيق به      دهند كه اين مقادير با اندازه      فشار و غيره ارايه مي    

هـاي آزمايـشگاهي را درك كننـد و          كند تا كاربرد هر يـك از تمـرين         كار به فراگيران كمك مي    

هـا آورده    هاي بعد بـه راهنمـا كـه در آن اطالعـات و داده               ير ممكن است در سال    همچنين فراگ 

منظور تجزيـه   اي به ممكن است بعدها تنها براساس اين اطالعات اوليه، ماده      . اند رجوع كند  شده

  . و تحليل بيشتر براي يك طرح ويژه انتخاب شود

  

  آميز زننده و ياس هاي گول تمرين

. هاي آزمايشگاهي خيلي رايج اسـت        در ارزيابي   بندي  يد كه سرهم  نما  المثلي اشاره مي   ضرب

دهـد و    هاي كنترل شده رخ مي     ها در تجربه    بندي   سرهم  طور تقريبي همه اين     كه به   نكته مهم اين  

. افتنـد  هـاي آزمايـشگاهي اتفـاق مـي        ها و پـروژه    هايي خيلي كمتر در بررسي      بندي  چنين سرهم 
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رد كه فراگيران نسبت به فعاليت خـود احـساس مالكيـت      گي بندي در شرايطي صورت مي      سرهم

  . تر از هر چيز ديگري است كنند و نيز در جايي كه انطباق نتايج با پاسخ درست مهم نمي

  :آميز آمده است زننده ياس هاي گول اي از تذكرها براي اصالح تمرين در ذيل مجموعه

حدود كردن دامنه اهداف بـراي      م. اتخاذ اقداماتي براي كاهش بار اضافي از دوش فراگير         •

 .تمرينات آزمايشگاهي

هاي درسـت و     كاهش تاكيد بر ارايه پاسخ    . هاي تكراري  كاستن از تاكيد بر روي گزارش      •

 .ملزم نمودن فراگير براي ابراز بينش و نگرش خود

 .هاي آزمايش هاي فني و گزارش ريزي، مهارت انتخاب حيطه مناسبي از برنامه •

هاي كه به وسـيله گـزارش         انتخاب دقيق تمرين  . اي مكتوب الزم  ه كاهش تعداد گزارش   •

 .ارزيابي خواهند شد

آنهـا  . شوند، حق انتخاب قايل شـويد      هايي كه ارزيابي مي    براي فراگيران در مورد تمرين     •

ا انتخاب كنند كه بيـشترين سـهم        رترين، چالش برانگيزترين و همچنين تمريني        توانند مهيج  مي

 .اند هدر آن داشترا فردي 

هـاي كنتـرل     هرجا كه ممكن است از تمـرين      . از خود بيگانگي فراگيران را كاهش دهيد       •

هـايي كـه آن را        هاي كنترل شـده، راه     در صورت استفاده نمودن از روش تمرين      . شده بپرهيزيد 

 .كند، پيدا كنيد هاي روشن براي فراگيران مي تبديل به تجربه

ن فراگيـران هـر جـاي كـه امكـان دارد از             براي ايجاد احساس مالكيت و هويـت در بـي          •

 .هايي كه مورد توجه آنهاست، حمايت كنيد ها و مطالعه پروژه

اي تنظـيم كنيـد كـه آنهـا بتواننـد تاحـدودي        فعاليت آزمايشگاهي فراگيران را در زمينه    •

اي روشني بـا آن فعاليـت برقراركـرده و بتواننـد آن        احساس هويت داشته ياشند و ارتباط حرفه      

 .هاي آينده ارتباط دهند ت را به دورهفعالي

معرفي سيستم ثبت و شرح وقايع كه فراگيران بايد نتايج روزانه خود در يك فـرم ثابـت              •

كه فراگيران آنها را از آزمايشگاه بيرون ببرند، قابـل بـازبيني بـوده و              قبل از اين  . يادداشت نمايند 

 .بايد اين نتايج در هر گزارشي آدرس داده شوند

اي كه توسط فراگيران در هر گزارش اسـتفاده شـده اسـت بـا آنهـا                   عيارهاي ويژه براي م  •

 .مذاكره شود
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هاي ساير فراگيران     ، نتايج خود را با يافته       نقادانه  از فراگيران درخواست شود كه به شكل       •

 .با ادبيات خاص موضوع مقايسه كنند

 .تاكيد بر كار شخصي را افزايش دهند •

اصول اخالقي علمي، ممكن اسـت همـراه بـا برخـي از     بحث روي موضوعات براساس     •

تواننـد ناشـي از       هـا مـي     كه اين سوء استفاده    ،هاي علمي نيز باشد    موارد خيلي مهم سوء استفاده    

 .ها و تفاوت زماني باشد گوناگوني فرهنگ

ها با مباحث نظري مطابقت نداشته باشند، بايد به يـادگيري فراگيرانـي               هنگامي كه جواب   •

بحـث  جلـسه   توان يك     بدين منظور مي  . اند، اهميت داد    متفاوت رسيده جديد و   هاي    تهكه به ياف  

 . اي مشابه جايزه نوبل اعطا نمود با آنها انجام داد و با شناسايي برخي از جوايز، به آنان جايزه

تا آنجا كه ممكن است بايد هر ارزيابي براساس موضوعي متفاوت از يك يا دو سال قبل                  •

براي مثال، اگر چيز غيـر معمـولي   . هاي پيشين فراگير نيست    لزم تقابل با يادگيري   اين مست . باشد

براي فراگيران وجود دارد، همانند برخورد اول آنها با پوسترها، شـما ممكـن اسـت تمايـل بـه                    

هـاي متفـاوتي را در    طورصـريح روش   هاي قبـل داشـته باشـيد و بـه          نمايش پوسترهايي از سال   

طـور قطـع يـك پوسـتر          برداري به  هرحال با كاهش كپي     به. رح نماييد تاثيرگذاري يك پوستر مط   

 .رساند جديد موضوع جديدي را مي

بـراي  . انـد، مـشخص كنيـد    در ارزيابي گروهي سهم افرادي را كه در كـار نقـش داشـته          •

 .هاي شفاهي و كتبي استفاده نماييد ارزيابي بيشتر پروژه از آزمون

جاد كنيد كه خـصوصيات شخـصي آنهـا را نـشان           يك سيستم كارپوشه براي فراگيران اي      •

 .دهد مي

  

  يشگاهي آزمايهاكالسهاي تكميلي در طراحي و اجراي توصيه

 وجـود دارد و آنهـا از لحـاظ          يشگاهيـ  آزما يها  كالس هاي متفاوتي در اجراي     راه و روش  

  بـه .گر تفـاوت دارنـد  يدن كالس با يكـ يران در حي فراگيزان استقالل و خود مختاريهدف و م  

 يهـا  از روش فراگيـران    ي اسـتقالل و خـود مختـار       منظور كاهش كنترل آموزشـگر و افـزايش       

 يا  و كـار پـروژه     ي تجربـ  يها يشده، بررس   كنترل يها  تجربه ؛شود كه شامل   يمختلف استفاده م  

ل يـ ه و تحل  يـ تجز. ق قابـل مـشاهده هـستند      يـ  ساده اما دق   ها با استفاده از طرحي     تفاوت. هستند
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 يشگاهيـ  متفاوت آزما  يها  در تجربه  ي علم كنكاش يبرافراگيران   يمختار و خود  يسطوح آزاد 

  . 1 آورده شده است1در جدول 

  هاي آزمايشگاهي فراگيران  بازتابي از روش-1جدول 

  يهشگاينوع كالس آزما

سطح 

  كنكاش

تعيين سطوح 

  هدف

  جواب   انجامروش  مواد و ابزار

  ه شدهيارا  داده شده  نيمع  0  )هيارا( ها شينما

ه ياار

  شده

  آزاد  ه شدهيارا  داده شده  نيمع  1   كنترل شدهيها تجربه

  نيمع  2  مند ساختاريها يبررس

 از يا بخشيدادن همه 

  مواد

از  يه بخشيارا

  آزادا يآن 

  آزاد

  

   كنترل شدههاي هتجرب

انـد و    شـده يله آموزشگر طراحـ ي هستند كه تماما به وس ييها تيفعال هاي كنترل شده    تجربه

ر در  يـ ك فراگ يـ له  يتوانند به وسـ    يآنها م . باشد  ي تطبيقي مي  ها  تجربه از ارايه آنها  مقصود اصلي   

 ران از يـ اگـر فراگ  . دن كامل شو  يشگاهيا دو دوره آزما   يك  ي كوتاه، به طور نمونه      يمحدوده زمان 

 شـده   كه از قبـل روشـن و مـشخص       يجي به نتا  دي با  كم و بيش    كنند آنها  يرويها پ  دستورالعمل

   .است، برسند

  

   كنترل شدهياه  تجربهيايمزا

ك رشـته   يـ  يندهايمواد و فرآ  با   را   يمقدماتاي    تجربهتوانند   يمبه طور مناسبي     اين تجارب 

ـ   ييايميشها و مواد      سازوكارها،   ، ابزارها، دستگاه  يعلم هـا، كـل     شتر رشـته  يـ  در ب  .دفراهم آوردن

 يهـا  تجربه اده از روش   استف بهل  ي كه تما  يآموزشگران. واضح و شفاف شده است     يليند خ يفرآ

هـاي    دسـتورالعمل قالـب    در مناسـب را     هـاي   آزمـايش تواننـد    ي اغلـب مـ    ،كنترل شده را دارند   

اعـضاء   ي بـرا  . قـرار دهنـد    يشگاهيـ  آزما عملـي  يهـا  تجربـه ن  وبه صورت متـ   و  آزمايشگاهي  

ـ يب شي پـ  جـذابيت  كنترل شـده، سـهولت و        يها تجربهاز    استفاده دليلن  يتر ، مهم يعلم تايه   ين

  . استفاده شوندشتباها با حداقل يهر زماندر توانند  ي ماين تجارب. باشد ي آنها متايجن

                                                 
1 .(Herron, 1971, Boud et al, 1989) 
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   كنترل شدهيب روش تجربه هايمعا

 كننـده    كـسل  شود،مياين روش   به  ران  يفراگباعث عدم گرايش    ب كه   ين معا يتر  از مهم  يكي

نـسبت بـه    شـند و يـا      موافق نبا  يليخها    با انجام تمرين   رانيفراگممكن است    .دباش يمبودن آن   

بـه  . از آزمايش هستند، تمايلي نشان ندهند   اي كوچك     هنشان نمو   هاي آزمايشگاهي   كه تمرين   اين

قبل  يها  صحبت ،يمعن يفات ب ي با تشر  يشگاهيآزما شيكار پ  توان تشخيص  فراگيراندليل اينكه   

 يايـ  دن بـا  يـا به آنهـا نداشـته و    يشخصاي كه عالقه       كنترل شده  يها  و تجربه  از انجام آزمايش  

  .، معموال گرايشي به اين روش ندارنددارندربط هستند را بيها ن آواقعي

  

   كنترل شدهيهاني از تمريهامثال

نند مربوط بـه    يب ي م انحرافيكننده و    ران آن را كسل   ي كنترل شده كه فراگ    يها ني از تمر  يمثال

ويـژه   ا بدانند؛ بـه   هبتونات  يوص انتظار دارند در مورد خص     فراگيرانباشد كه    يشگاه علوم م  يآزما

شـود كـه    ي خواسته مفراگيراناز . كنند يط مختلف چگونه عمل م    يها در شرا  بتونبفهمند  كه   نيا

ـ   بتـون ات  يت كنند تا به خصوص    يها را اجرا و هدا     شي از آزما  اي  مجموعه بـه آنهـا    . ببرنـد  يهـا پ

شود كه بـا اسـتفاده    ي و از آنان خواسته مشود يمداده  ژهيبا اندازه واستاندارد   و آماده     يهانمونه

ل بـه   يـ  تما فراگيـران  معمـوالً . ش كنند ي آزما  آنها را  تحمل به فشار  ميزان  ،  دستگاه ايجاد فشار  از  

پس . كنند يكند به آن نگاه م     يها را اجرا م    شين آزما ي كه تكنس  ي اما وقت  ،ها ندارند  شيانجام آزما 

ات و  ي خـصوص  الزم اسـت فراگيـران     ، شكـسته شـد    شاربتون در اثـر فـ      از   ييها كه نمونه   نياز ا 

 همـراه بـا     نوشتن گـزارش كـار     يف درس يتكل . كنند يريگ  را اندازه  بتون هر   ي اساس يهايژگيو

 هم رفتـه،    يرو . است ح و درست  يبه طور صح  قاومت مصالح    م جي نتا معرفي و   تشريحد بر   يكتا

كه  نيا اير شوند يها درگ كي تكن باران وجود دارد تا  ي فراگ ي برا ي كم يليخفرصت  ن روش   يدر ا 

  .شان ارتباط دهند ي واقعيايها را با دن تجربه

  

  ي تجربيهايبررس

 هـا  اين روش. رود به كار ميس ي تدريها  از روشگستره متنوعي پوشش ين اصطالح برا يا

له ي بـه وسـ    ي مطالعـه و بررسـ     هـا   نمايند كه در اين رهيافـت       ارايه مي  را   ژرفانگري يها افتيره

 يها م  ني تمر ي در اجرا  يابتكار عمل شخص  عهده گرفتن   ه  ها براي ب  ق آن يق تشو يران از طر  يفراگ
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ق، انتخاب ي تحق يرها برا يش، انتخاب متغ  ين ابتكار عمل ممكن است از طرح آزما       يدامنه ا . باشد

. ق را شـامل شـود  ي تحق يله برا ا تا انتخاب مس   ها  ل داده ي تحل يها ها، انتخاب روش   ا روش يمواد  

 اك پـروژه ر ي كيفيت محدود باشد و امكان دارد كه قلمرو از لحاظ زمان و   ممكن است  تحقيق،

اي محـسوب   افتـه يتوسـعه  شده   كنترل تجربهاين روش،    ممكن است    سسا  ا نيراب. نداشته باشد 

.  باشـد   اسـت،  يافته كه تغيير   معروف ي روش يا ا موضوع ي شود و   ميران واگذار   يكه به فراگ  گردد  

ـ  ا كـم و بـيش سـاختارمند باشـند و اغلـب           تواننـد    ي مـ  ي تجربـ  يها يبررس هـا داراي   ن روشي

  .باشند هايي مختصر يا گسترده مي هدف

 حـال    عـين   در حفظ شده و   مواد و ابزارها     ي رو مند كنترل آموزشگر    ار ساخت يها يبررسدر  

 باشـند،   منـد نمـي     ي كـه سـاختار    يهـا  هعـ مطالدر  . شود  داده مي  ي كنكاش  برا يران فرصت يبه فراگ 

دهـد   ين اجازه را ميران اياما به فراگ هدف مطالعه حفظ نموده     يبر رو كنترل خود را    موزشگر  آ

 در  يشتري ب ينيب شيتوانند پ  يدر عمل، آموزشگران با تجربه م     .  كنند يابزارها را طراح  و  كه مواد   

ل و  نـامعقو ي كه در آن تقاضاهايطيشگاه داشته باشند و از شرا    يران در آزما  ي فراگ يازهايمورد ن 

  .نندي گزي دور وجود دارد، نشدهينيب شيپ

  

  هاي بررسيايمزا

، ي عملـ   كنكـاش  يهـا   به مهـارت   تاشود   يران داده م  ي به فراگ   است كه  ي، فرصت ين مزيت اول

ك يـ  تدارك   ،تين مز ي كه دوم  ي در حال  ، بپردازند پژوهشك  يا كل   ي يبخش يزير همانند برنامه 

از بـه   يـ  ن يزيـ ر برنامـه :  با هم ارتبـاط دارنـد      و بحث نجا د يدر ا . باشد ي مناسب م  يزشينه انگ يزم

ت ي احساس مالك   نيز  كنند و  يگذار هي خود سرما  يت شخص ي از خالق  ي دارد كه مقدار   يرانيفراگ

 يشگاه به نظـر مـ     يط آزما يدر مح . شود يران م يزش فراگ يطور محتمل باعث انگ    و ابتكار عمل به   

ر يـ زش فراگيـ  در اسـتقالل و انگ   ي تجربـ  يهـا  ي و بررس  يا پروژه  مستقل، كار  يريادگيرسد كه   

  . دنباش ي مستقل ميريادگي ي برايكاهش آزاد  همراه بايم هستند وليسه

اثـرات آن در    و   اسـتقالل    اي بر يها از آزاد  ندهد كه آ   يران نشان م  يمصاحبه و گفتگو با فراگ    

ران يـ راگان ف يـ ز در م  يـ آم تيـ  موفق يهـا  يم برررسـ  ود تدا يكل :دارندبااليي   يآگاهزش خود   يانگ

  بلكـه ،ها قرار دهـيم  دريايي از اطالعات و مهارت درست كه ما آنها را   ين طور ن  يان  يي پا سطوح

  .باشد ي مها دانش و مهارتمبناي مناسبي از  دستيابي به كمك به آنها برايبهترين گزيدار 
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  هاي بررسهايحدوديتم

ـ   حفـظ شـده  ي سـنت  هـاي    فعاليـت    كنترل شـده هماننـد     يها چرا تجربه   يزمـان چـه  در د؟ ان

 بـا   يا مـصاحبه  1سـون و الوسـون      كاسـتن شـود؟    ي مـ  بيشتر آن   يايها از مزا   ي بررس حدوديتم

 ي كـه از معرفـ  يان آموزشـگر هاي دريافت از نكته مهم   10 از   يفهرستآموزشگران انجام دادند و     

 شابهنتـايجي مـ   دارايا ي فراگيران سطوح پايين جلوگيري نموده و    مدارانه به    كنكاش يها برنامه

 در كـار  يقـ يافـت تحق يك رهيـ هـر كـدام    يت علمـ يـا  هاعـضاي . بودند، ارايـه نمودنـد    با آن   

 هـا را از     ند كه امكان دارد اين ديـدگاه      نك ي م ي معرف س به فراگيران خود   ساني دوره ل  يشگاهيآزما

  .شان گرفته باشند همكاران

  .ي دارد زياديزمان و انرژنياز به  -1

 .است يجيآهسته و تدر -2

 . مشكل استيلي خازي نمطالعه مورد -3

 .ار باالستيسك و خطر بسير -4

 .نديآن برآپيگيري توانند از عهده  يران مين فراگيفقط بهتر -5

 . را در پي داردفراگير عدم بلوغ و رشد -6

 . هستندس سنتيي تدرهاي روش -7

 .توالي مواد آموزشي در اين روش يك مشكل مديريتي است -8

 .كند ي ميناراحتزش، احساس بر فرايند آموكنترل با مالحظه عدم آموزشگر  -9

 . استبر و گران نهيار هزيبساين روش  -10

 ي اگرچه بعـض   .هستند يجدبررسي  ازمند  ي ن اند،   مطرح شده  ي نگران به عنوان  كه   يموضوعات

 و كمتـر     درك شـده   يكار ا محافظه ي يداور شي، پ رسشتر براساس ت  ي ب ها  دگاهيل د ين قب يمواقع ا 

 شدن برنامه   يت و نهاد  ي موفق امل مهم در بهبود مداوم    دو ع .  هستند ت و شواهد  يبراساس عقالن 

  .باشد ي ميت علماي هي و توسعه اعضايميمطالعات كار ت

  

  

  

                                                 
1 .Costenson & Lawson  
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  يك بررسي از يانمونه

همـان مثـال     ، كنترل شـده   يها ني موضوع تمر  بهه  ي شب ي تجرب ياز بررس اي  نمونهبراي ارايه   

هـا در   بتون. شود ي داده م  ي بررس ي برا يشتريار ب ي اخت ن مثال ي در ا  ن تفاوت كه  ي با ا  شود ي م بيان

 از  يختلـف، تعـداد كمـ     م يها نمونه بتون  ين بررس يكنند؟ در ا   يط مختلف چگونه عمل م    يشرا

ران يـ سـپس از فراگ . گيـرد  قرار مي  فراگيران   در اختيار  كنترل   ي و ابزارها  يشيلوازم مختلف آزما  

تحمـل بـه    ات  يتواننـد خـصوص   له آن ب  ي كنند كه به وسـ     ي را طراح  يشيشود كه آزما   يخواسته م 

 هماننـد  ( در مورد رسيدن به يك هدف      يادي ز تاحتماالجا   نيدر ا .  را كشف كنند   هافشار بتون 

ايجـاد   كـاهش فـشار   له  يا بـه وسـ    يـ و   مختلـف     فشارهاي  زانيدر م كه   فشارنمودار  ك  ي ترسيم

. كنـد  ياده م  استف  قبل روش ي اساس  از تجهيزات  تاحتماالن  ي ا  در ايجاد   وجود دارد و   )گردد  مي

نبوده و همچنـين     ي كه در آن امكان كپ     بخش خاصي از كار را ارايه نمايد       دير با يسپس هر فراگ  

 ط پاسخ درست وجود ندارد امـا ين شرايدر ا. باشد د مييمفاحساس نمايند كه كار آنها     فراگيران

ن ين ا يهمچن. طور يكسان وجود دارد     فراگيران به   در همه  تحمل فشار  از كشف مفهوم     ياحساس

پل ك  ي يها يژگي و ي بررس ؛ باشد همانند  ي واقع ي در زندگ  مباحثيتواند مربوط به     يها م  يبررس

-كند، يا يك سد بتوني و فشار آبي كه پشت آن جمـع مـي              بتوني و ميزان فشاري كه تحمل مي      

ا يـ  اتعـ رنـد كـه چـه قط      يگ يم مـ  يران تصم يافته، فراگ ينار ساخت يك بررس يدر  ن  يهمچن. شوند

  كارگاه ا از پرسنل  ي را درست كنند     ها   فراگيران آن بخش   تااز است   ي مورد ن  يشي آزما يها قسمت

 در مورد طـرح و  رو فراگيران نياز ا. شان آماده كنند  يرا برا ) يشيقطعات آزما (خواهند تا آنها     يم

  .رنديگ يم ميش تصميط آزمايشرا

  

  )ياكار پروژه(پروژه 

دنيـاي واقعـي   عناصـر   از   تقليد نمـودن    از آنها  هدف.  هستند برنامه مهم   يها ها بخش  پروژه

 بـه   ي مشخـص  ي زمـان  يهـا   كـه دوره   ضـروري اسـت   . ق و توسعه است   ي تحق يها تي فعال براي

 يا حتـ  يمسال  يك ن يا  ي از چند هفته     ي زمان يها ن دوره يطور محتمل ا   ها اختصاص داد، به    پروژه

 يطراحـ بـدين منظـور     ژه   پـرو  يراهبردهـا . شـود  ي را شامل م   يليك تا دو سال از دوره تحص      ي

از دانش قبلي براي حل مسايل جديد در عمل اسـتفاده      توانند  بران  ي فراگ هاله آن ي به وس  تااند   شده

ت يـ ك فعال يـ   در  را كنكـاش  يهـا   و مهـارت   يفن  مختلف يها مهارت نمايند و همچنين بتوانند   
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د يـ ق بايـ  تحقسالهم كه ؛ن موارد هستند  ي شامل ا  ي پروژه ها يژگين و يتر مهم. ق كنند يمنسجم تلف 

و  واقعـي  يج آن بتواند به عنوان تالش     ير و نتا  ي فراگ ي كه كار تجرب   ييدر جا (بكر باشد   د و   يجد

ق انجام ي تحقطير كار را در محيكه فراگ  نيو ا ) محسوب گردد  يدانش علم ايفاي نقش در توليد     

 كارآموز نقش رد(يمي  ترهبرانا يق ي تحقيا سرپرستي به ناظر    ي كه خواستار دسترس   يي جا ،هدد

  .باشد)  توانمنديك مربيبا 

  

   پروژه يهاتيمز

 در  رانيـ ن شـكل كـار فراگ     يتـر  ي عمـوم  يقـ ي تحق يها ، مشاركت در پروژه   يخياز لحاظ تار  

  پـروژه  جييتدرطور  به كه   ، امر باعث شد   ينه و راحت  ي اما توجه به هز    است  بوده ي عمل يها دوره

 يشـده بـرا    ي كنترل ها ني تمر   و از  ه گرديده يرا ا يليالت تكم ي تحص فراگيران ي برا يقي تحق يها

 منظـور    گـسترده بـه    يجهتريي تغ 1970 از اواسط دهه     با اين حال  . سانس استفاده شود  ي ل فراگيران

گرفتـه،   بر اساس تحقيقات صـورت . سانس به وجود آمده بودي ليها  در دورهها  استفاده از پروژه  

هـاي    و فعاليـت كنندت ي فعال خودق درونييعالزمينه در بايد ران  ي فراگ كهاحساس شد   از  يناين  

  1.باشد ي مي علمنهيزم هستند كه مربوط به يتيعنوان واقعشخصي درگيرانه به 

 دوسـت دارنـد   راني شده و فراگ  ي فرد يريادگيدر اين روش    . اد است ي ز يا منافع كار پروژه  

 كه شوند  ميقيران تشويگفراهمچنين .  مبدل گردد  فرد  منحصربه يا  به تجربه   آنها  ج پروژه يكه نتا 

هـا از  ن آ؛احساس تعهد نماينـد  ي علمت به فعاليتب نسرا قبول نموده و  از كار    ي بخش ليتومسو

 ي ارتبـاط يهـا   مهارتتاكنند  يدا مي پيو فرصت خشنود شده شده   ق فعاليت در وظيفه محول    يطر

  .ارتقا دهند راخود  )ي و شفاهينوشتار(

  

    آنها اصالح پروژه وهايحدوديتم

 هـا   پـروژه   كهدرس ي به نظر مدر حالت آرماني،. دباش يها كم م  پروژهمنطقي، معايب به طور   

 خـود   يها گر مهارت يد و   يقي، تحق ي فن يها بتوانند مهارت آنها  ران مناسب هستند تا     ي فراگ يبرا

ك سيتوانند پرمخاطره و همراه با ر يها م  پروژه در عمل .  كسب كنند  جامع اي    ون تجربه را در در  

                                                 
1 .Bliss , 1990; Bliss and Ogborn, 1977; Dowdeswell and Hrris, 1979; Ogborn, 1977. 
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كننـده باشـد، مـشكالت عملـي      گمـراه  پـروژه ممكـن اسـت       ي برا هي اول  انتخابي  موضوع .باشند

 بـر   نظـارت ن فرايند   يو همچن باشند  ها   نهيش هز يو افزا  توانند در نتيجه كمبود زمان و انرژي        مي

ـ ، ن ، بـا توجـه بـه وسـعت و انـدازه پـروژه             هصـ خالطور  بـه .  انجام نشود  ي به درست  فراگيران از ي

اطمينـان  تا وجود دارد،  و كاركنان يت علماي هيق توسط اعضاي دقيزير  برنامه يبرا اي  گسترده

  .ران استيك از فراگي هر ي برامند شده كاري ارزش ي كه تجربه طراحودشحاصل 

  

  ياار پروژه ك ازيهانمونه

 ي دوره كارشناسـ   فراگيـران  ي قبلـ  يها  تجربه با را ي سال آخر  ها پروژهبتوان   كه   يدر صورت 

 اسـتفاده   ي دوره كارشناسـ   يهـا   در همه سـال    يديمفتوانند به طور   ي م ها   اين پروژه  ،نمودط  مرتب

رند ي مورد استفاده قرار گ    ، نيز  سال دوم كه فاقد درجه هستند      فراگيران يتوانند برا  يآنها م . شوند

 است ييها پروژه اين مورد مربوط به      ي برا يمثال.  مناسب هستند  فراگيران ي مرحله آمادگ  يو برا 

  بـا يدنيها در دانشگاه س  ن پروژه ي ا .اند  ك ادامه يافته  ي مكان ي سال دوم مهندس   فراگيرانكه توسط   

ران يـ ، فراگ هـا    بـر سـاير يافتـه       عالوهها،   ن پروژه ي ا يط. دنا تدوين شده » 1نش مواد يگز«موضوع  

 ي و بررسـ   شـده   كنترل يها  تجربه   كه در مثال   هابتون يها يژگيات و و  يدر مورد خصوص  نكاتي  

 ،محور است   مساله يريادگي به   هي پروژه شب  يتياز لحاظ ماه  . رنديگ ياد م ي ، اشاره شد  ي تجرب يها

تواننـد   يله م ق حل آن مسا   ي را حل كنند و از طر      يا لهشود مسا  ي خواسته م  فراگيران كه از    ييجا

 يهـا  مي درخواست شد كه ت    فراگيرانن مورد از    يدر ا . اموزندي تفكر را ب   يها  و روش   تازه قيحقا

ـ  . كنند يت م ي فعال ي شركت مهندس  يل دهند كه برا   ي را تشك  سيمان و ماسه  نش  ي گز يكار  ميدر ت

ن ين بهتر ي از ب  كه ني ا يرا انتخاب كنند و رو     تركيبي   بتون يك شد كه  ي خواسته م   فراگيران  از ها  

سازه پل يا   ك  يبود   ها ممكن  مثال آن  يبرا.  كنند يريگ ميكند، تصم  يك آن را درست م    ي مواد كدام 

 نيازمنـد اسـتفاده از شـواهد و     خـود يهـا   انتخـاب آنها بـراي .  را انتخاب كنند انتقال آب يا سد   

ـ با بتون كه   يط به شدت مقاوت   بو مر مقاومت يها شي آزما يعني  هستند ي واقع مدارك د نـسبت   ي

شـود   ي ضـربه مـ  ين هم مربوط به فشار باالي كه ا  ي محكم يها  آزمون ند و نيز  به فشار تحمل ك   

  .به عنوان موضوع انتخاب شوداده مآن  تا

                                                 
1 .Materials Selection 
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كنـد كـه     ي مـ  يت و رهبر  ي را هدا  ي و اقدامات  ها  ا گروه در عمل، فعاليت    ي فراگيرن هر   يبنابرا

 بتـون ن  ي به منظـور انتخـاب بهتـر       يك شركت مهندس  ي در   هال به انجام آن   ي مواد تما  انمتخصص

ـ ا، در بل قبول باشـد    قا فراگيرانهاي   اگر ايده . ژه دارند يهاي و  كاربرد يبرا  ين صـورت گزارشـ    ي

ا يـ براسـاس شـواهد     .  را مـشاهده كنـد     هـا    گـزارش    آن سند تـا او   يـ نو ير شـركت مـ    ي مـد  يبرا

اتي انجام شده، يادبمرور له ي كه به وسيتي و حما يباني پشت اند و  ها فراهم آورده  ن كه آ  يها استدالل

كـشد كـه هـر     يمـ كل پروژه سه تا چهار جلـسه طـول         . شود  مي  داده ياز خوب ينمره و امت  به آنها   

  . ساعت است3جلسه آن 

  

  نكات ايمني در آزمايشگاه

 در آزمـايش  . نقش آموزشگر در اين روش هدايت فراگيران و نظارت بر كـار آنـان اسـت                 

تجربـه   هايي كه فراگيران با وسايل و مواد خطرناك سر وكار دارند، ممكن اسـت بـه علـت بـي       

گاه در انجام آزمايش    . باشندها جبران ناپذير مي    فراگيران، صدماتي به آنها وارد شود كه گا        بودن

هاي گران قيمت يـا منحـصر بـه فـرد باشـد، كـه اگـر                 گيري از دستگاه  ممكن است نياز به بهره    

هـا وارد    ضايعاتي بـه دسـتگاه  ها كار كنند،  فراگيران بطور مستقيم و بدون آموزش با اين دستگاه        

طوردقيق براي آنان توضيح دهد و        ها را به   ستگاهشود؛ بنابراين، آموزشگر بايد چگونگي كار با د       

بر كارشان نظارت داشته باشد و در موارد خاصي كه احتمال بروز خطر زياد اسـت يـا دسـتگاه                

بـه  البته در اين صـورت، روش آمـوزش   .  است، آموزشگر بايد خود به آزمايش بپردازد    حساس

  .شودتبديل ميروش نمايشي 

اسيد سولفوريك، اسيد بسيار    زمايشگاهي خطرناك است، مثال     در برخي موارد كاربرد مواد آ     

هـاي   و ساير بافـت  دهان بههاي شديد دائمي  باعث آسيب نوشيدن آن. باشد قوي و خورنده مي

در . شـود  هـاي جـدي مـي     بسيار خطرناك بوده و باعـث آسـيب  آن تنفس. شود مورد تماس مي

در صـورت تمـاس   . شـود  باعث سـوزش و ايجـاد زخـم مـي     چشم و پوست صورت تماس با

يـك   كربنات سديم محلول بي شستشو داده و سپس از پوست و چشم با آن ، بايد با آب فراوان

توان جهت جلوگيري از  به طور كلي مي.تماس استفاده گردد درصد براي شستشو موضع مورد

  :حوادث ناخواسته انجام اقدامات زير را توصيه نمود



  
 

��
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  :هاي شيمياييپيشگيري

 در  ،ايي كه ممكن است نگذاريد مواد شيميايي با پوسـت شـما تمـاس پيـدا كنـد                 تا ج  -1 

  . صورت تماس موضع تماس را با مقدار زياد آب يا هر ماده شستشو دهنده مناسب بشوييد
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  .كنيد

عبـور جريـان الكتريكـي از بـدن         در كار با وسايل برقي در آزمايشگاه بايد دقت نمود كـه،             

ها و سيستم عـصبي       كه عوارض آن بويژه در قلب و ماهيچه        ،شود انسان باعث برق گرفتگي مي    

در  .زمان عبور جريان و سن شخص دارد       شدت سانحه بستگي به مقدار جريان،      .شود ظاهر مي 

  :گردد مشاهده ميريان و عارضه مربوط به هر يك جدول زير مقدار ج

 شدت جريان برق و اثر آن بر بدن: 2 جدول شماره

 جريان برحسب ميلي آمپر  اثر

 1 بيشترين جريان ايمن

 2-5 آغاز احساس شوك در اغلب مردم

گرفتگي عضالت يعني عدم قدرت پاها در حركت كه 

 باشد تواند مرگبار مي

10 

 100 ه احتمال زيادكشنده استاگر از قلب بگذرد ب

. ميزان سالمتي شخص و رطوبت پوست بـدن نيـز در ميـزان آسـيب ديـدگي مـوثر اسـت                    

 كيلـواهم   1/5 كيلواهم و در اثر مرطـوب بـودن پوسـت بـدن              10مقاومت بدن در حالت عادي      

  .است

بـراي پيـشگيري از      .سوزي، يا انفجـار باشـد      تواند شامل سوختگي، آتش    خطرات ديگر مي  

  :ها بايد به موارد زير دقت شود  اين گونه سانحهبروز

 ،مثال هنگام اتـصال تـرانس دقـت كنيـد    . هاي منابع تغذيه بايد صحيح باشد     اتصال فيش  -1

در اينصورت حتما قبل از متـصل  . ها در آن سمتي كه به برق شهر متصل شده لخت نباشند       سيم

  . قسمت بدون روكش را با چسب برق كامال بپوشانيد،كردن
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 كه منفـي خـازن را بـه منفـي     ،ها در مدار حتما توجه داشته باشيد هنگام قراردادن خازن   -2

توانـد   مـي ،  هاي با ظرفيت باال حتي اگر دستگاه از منبع تغذيه جدا باشد            خازن .مدار وصل كنيد  

تـوان بـا     ها را مي   اينگونه خازن  . مهلكي را براي مدتي طوالني در خود ذخيره كند         يبار الكتريك 

  . ميله فلزي با دسته عايق تخليه كرديك

هـاي اخطـار درآنجـا بـه         و از روش   به خوبي شناسايي كنيد    در آزمايشگاه محيط كار را     -3

  .اندازه كافي آگاه باشيد

  

 ICT تدريس در آزمايشگاه و

سـازي   سـازي، مـدل    شـبيه  هـاي گـسترده،    امروزه، كاربردهاي رايانه از جمله تهيـه صـفحه        

فردي يافته است، امـا بـه درسـتي از     در آموزش جايگاه منحصر به.... ها و  مولكولي، بانك داده

شـود و بـه فرآينـد        نوين پذيرفته مـي    علت آن است كه وقتي يك فناوري      . شود آن استفاده نمي  

هاي  ها، از توانايي    يادگيري و گسترش هدف    -ياددهي يابد، به علت تغيير فرآيند     آموزش راه مي  

اغلب مربيان اعتقاد دارند كه بر كار خويش تسلط دارند و           . شود يري نمي گ آن به طور كامل بهره    

اند؛ براي مثال، تمام تالش مـا در كـالس            آماده فراگيرانهاي   گويي به پرسش   هميشه براي پاسخ  

به آن ها يـاد بـدهيم كـه         يا   بشناسانيم و    فراگيرانرا به   چگونگي تعيين بافت خاك     آن است كه    

 بـاز را  -اسـيد  عيف را محاسبه يا نقطه پاياني يك سنجش حجمـي محلول اسيد ض pH چگونه

 .تعيين كنند

 اما آيا اين همه آن چيزي است كه در آموزش الزم است روي دهد؟

شـود، دشـوار اسـت؛     به طور دقيق مربوط مي ICT پاسخ به اين پرسش كه به فوايد كاربرد

 ت مواد آموزشي ارائه شـده، توانـايي  زيادي به ماهيت و كيفي   اين امر تا اندازه    شناسي روشزيرا  

 فرهنگافزار مربوط به آن براي استفاده و همچنين به  موجود بودن سخت افزار و ميزان هاي نرم

 بـراي  فراگيرز ديدگاه نظري، يك كتاب درسي تنها ماده آموزشي است كه       ا. جامعه بستگي دارد  

 بيني شده در دسترس دارد  پيشهاي يادگيري دستيابي به همه اطالعات الزم و رسيدن به هدف

اين ميـان،   در. كنند بخش توصيف مي  اين رابطه را رضايتفراگيراناما در عمل، تعداد كمي از 

عرضـه كنتـرل شـده      كه رايانه بـا گردد،  ميك ، درشوداگر به نقش رايانه در ارائه درس توجه 
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به مبحـث بعـدي،      ددرس و ايجاد موقعيت تعامل و تقويت موضوع مورد آموزش پيش از ورو            

كتاب درسي در ايـن فرآينـد     به اين ترتيب، رايانه و    . گشايد اي را پيش روي ما مي      موقعيت تازه 

  .مؤثرتر خواهد بود كنند و نتايج حاصل، كار آمدتر و به صورتي مكمل عمل مي

ويژه براي ارائه يك تصوير كلي از درس، به  ايد كه احتماالً شما نيز اين نكته را بسيار شنيده

، هيچ ابزاري بهتر از  استكردن آنها با يكديگر نياز هنگامي كه به چندين زير موضوع و مرتبط

اند كه سخنراني روشي است كه كمتـرين     شماري نشان داده   بي هاي اما پژوهش . سخنراني نيست 

مـسأله هـدايت شـده و يـادگيري      هـاي ديگـري ماننـد حـل     روش .كارايي را در يـادگيري دارد     

آورنـد،   هاي مناسبي براي يادگيري به وجود مـي  اين كه موقعيت گروهي نيز، با وجودمشاركتي 

در ايـن ميـان، عامـل    . ، محدودندفراگيرانبسيار در سرعت يادگيري  هاي به دليل وجود تفاوت

هاي يك درس زمـان كـافي    به ندرت براي ارائه همه بخش. زمان كالس است بسيار مهم ديگر

 .شوند تر، ناديده گرفته مي هاي كم اهميت رخي از بخشدر عمل، ب وجود دارد و

بـه   تواند به حل اين مشكل كمك كند و مديريت زمـاني آمـوزش را   مي ICT به كارگيري 

نحوي مؤثر و كار آمد بهبود بخشد ؛ ضمن آن كه جذابيت اين ابزار را در ارائه آموزش نبايد از                    

فراگير  ديگر، روشبيش از هر     ليت را دارد كه    اين قاب  فوقاز سوي ديگر، ابزار     . نظر دور داشت  

توانـد   بهره گرفته باشد، مـي  ICT خوبي از امكانات درسي كه به. را با مواد آموزشي درگير كند

. در پايان درس خواهد آموخت، بـسط و گـسترش داده شـود   فراگير از ساخت آنچه  با استفاده

بـه   يابي به اين امر مهم را      رايط دست در حركت به جلو، ش    فراگير  همچنين، در چالش قراردادن     

دهنـده صـرف،     از يك سخنران و ارائهمربيكند؛ به اين ترتيب، نقش  اي فراهم مي نحو شايسته

آورد تـا بـه    بيشتري به دست مي در نتيجه، او زمان. شود كننده و راهنما تبديل مي به يك تسهيل

دهـد تـا در اسـتفاده از      امكان ميمربيه ب ICT استفاده از. آموزان توجه كند نيازهاي ويژه دانش

ان، زمـان  فراگيـر هـاي   بيشتري نشان دهد و براي تمرين و تكـرار آموختـه      زمان كالس انعطاف  

 ICT امكانـات  استفاده از. را در نظر بگيريدتعيين بافت خاك كند؛ براي مثال،  بيشتري صرف

كنـد بلكـه بـه     فراهم ميراگيران فرا براي  هاي گوناگون نه تنها فرصت تمرين بيشتر روي نمونه

دهد كه با بحث كردن درباره كاربردهاي آن در زندگي، فرآينـد يـادگيري را                امكان مي   نيز مربي

 .گسترش دهد
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، يعني نقش   برخي دروس در آموزش    هاي با اهميت    توان يكي از موضوع    در اين بحث، نمي   

پـيش از انجـام فعاليـت     مبـه طـور معمـول، يكـي از مـسائل مهـ      . آزمايشگاه را ناديده گرفـت 

بخش نظـري مربـوط در    آزمايشگاهي، آگاهي از سطح درك الزم و كافي از روش مورد نظر و

هاي گوناگون در     هاي پيش از ورود به آزمايشگاه، مانند شركت در آزمون          تمرين. ان است فراگير

 ن ابزار ارائه ميكه به كمك اي... مورد نظر و  رابطه با خطرهاي بالقوه پيش از ورود به آزمايش

هـاي   سـازي فعاليـت    هـم اكنـون شـبيه      سـوي ديگـر،    از .شود، كمك مؤثري دراين زمينه است     

هاي واقعـي در كـالس قابـل     به جاي آزمايش عمل،  كه دردان آزمايشگاهي آنچنان توسعه يافته

از اي   تواننـد بـه محـدوده گـسترده        مـي فراگيـران   كه  ،  از فوايد اين موضوع آن است     . اند استفاده

آنها كـه پيچيـده، گـران يـا حتـي از نظـر اجـرا در آزمايـشگاه          هاي گوناگون از جمله آزمايش

ها به دفعات براي مشاهده آثـار تغييـر دمـا،            همچنين اين آزمايش   .د، دست يابند   هستن  خطرناك

 .ديگر قابل تكرارند غلظت يا متغيرهاي

كـه  ،  بسياري بـه همـراه دارد  س نتايج مثبتودربرخي در  ICT بنابر آنچه گفته شد، تلفيق

بـرده ايـن امكـان را فـراهم      ؛ به عبارت ديگر، استفاده از ابزار ناممشهود هستندبسياري از آنها، 

است اختصاص داد؛ نه آنچـه بايـد يـاد     جالبفراگيران كند كه بتوان زماني را به آنچه براي مي

 :گرددارائه مي  ICT  مبتني برآزمايشگاه خاكشناسي در اين راستا طرح درس .بگيرند

  

  آزمايشگاه خاكشناسيطرح درس 

  موضوع

  تعيين بافت خاك به روش هيدرومتري با استفاده از رايانه 

و ر، دماسنج، ترازو، اتو     همزن الكتريكي، استوانه مدرج يك ليتري، هيدرومت      : مواد مورد نياز  

  17-19 ، صفحات1374، چاپ آب و خاككتاب 

  اجزاء تشكيل دهنده بافت خاك، روش هيدرومتريمثلث بافت خاك، : مفاهيم

  يك جلسه آموزشي: زمان

  هاي يادگيري هدف

  .ثلث بافت خاك را تفسير كندم •
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  .هاي مختلف تعيين بافت خاك را توضيح دهدروش •

  .ها را از يكديگر تميز دهدمراحل مختلف روش •

  انتظارات عملكردي

 .با روش هيدرومتري بافت خاك را تعيين كند  �

  .گيري از مثلث بافت خاك، بافت خاك را تعيين كندبا بهره �

بدسـت  هاي   را اجرا كنند و با استفاده از داده        مربوط به تعيين بافت خاك       بتوانند نرم افزار،   �

 .نتيجه را ارزيابي كندآمده از آزمايش 

، اطالعـات مـورد نيـاز خـود را          بافـت خـاك    هاي اينترنتي مربـوط بـه      بتوانند از كارگاه   �

  .خراج كننداست

 ICT امكانات

  رايانه با امكان دسترسي به اينترنت -

  مربوط به تعيين بافت خاكنسخه نمايشي نرم افزار -

 .به آدرس زير مراجعه كنيد براي دريافت اين نسخه 

http://www.soil-/ structure.com/software.com/ expert-review14801.htm…….. 

بدين ترتيب، شما خواهيـد توانـست   . انتخاب كنيد  را download پس از باز شدن صفحه،

 .روي سيستم خود داشته باشيد ofline را به صورت نسخه نمايشي نرم افزار
  

 ICT مهارتهاي مورد نياز

   آشنايي با محيط ويندوز -

  اطالعات آشنايي با اينترنت و چگونگي جستجو و دريافت -

  ليت مقدماتيفعا

هاي دو يا سـه نفـره تقـسيم          را به گروه  فراگيران  ها و فضاي سايت،      با توجه به تعداد رايانه    

راحل مختلف تعيين بافت خاك بـه  سپس، م. ها قرار گيرند كنيد و از آنها بخواهيد در كنار رايانه 

را به ت خاك تعيين بافچگونگي  را روي تخته بنويسيد و از آنها بخواهيد كه      روش هيدرومتري   

نتيجـه  ايـد،  بر اساس اعدادي كه شما به عنوان مثال به آنهـا داده صورت گروهي بررسي كنند و  
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هـا را تـصحيح كنيـد و     نوشته. كاغذ بنويسند و به شما تحويل دهند كار خود را روي يك برگ

  . بگوييدفراگيرانپاسخ درست را به 

   شروع درس

تعريفي بدست دهند و يـك يـا دو نمونـه از          متري  روش هيدرو  كه از    ،بخواهيدفراگيران  از  

 . بيان كنندموارد اهميت تعيين بافت خاك را 

-بسياري از عمليات زراعي از نوع بافت خاك، نمونـه ها، درباره پيروي  پس از طرح پرسش   

  . توضيح دهيدكنند را براي آنهااي از عمليات زراعي كه از نوع بافت خاك تبعيت مي

 روش هيدرومتري را بطو صحيح انجام داده و از فراگيران بخواهيد كه         آنگاه مراحل مختلف  

اين روش را تكرار كنند، آنگاه اعدادي كه براي هر يك از اجزاء تـشكيل دهنـده بافـت خـاك                      

 .اند را يادداشت كنندبدست آورنده

كنند و پس از بـاز شـدن صـفحه، بخـش              بخواهيد به نشاني زير مراجعه     فراگيرانسپس از   

 بيابند و آن را بـه صـورت گروهـي           خاك و آب   به توضيحات مربوط را در لينك كتاب         مربوط

  .بررسي كنند

http:/elearning. soil……. 

. و روش كلي آن توضيح دهيـد      تعيين بافت خاك    با ذكر يك نمونه درباره چگونگي        سپس،

 نشاني ذكر شـده     بخواهيد بار ديگر به   فراگيران  نمونه حل شده در كتاب را مرور كنيد؛ آنگاه از           

 .هاي آن شركت جويند را بيابند و به صورت گروهي در تمرين مراجعه كنند؛ بخش مورد نظر

را اجـرا كننـد؛    مربوط به تعيـين بافـت خـاك    افزار  نرمد بخواهيفراگيراندر مرحله آخر، از    

كليـك   را در كادر مربوط به آنها تايپ كرده و بـا          آنگاه اعداد بدست آمده از روش هيدرومتري        

 .نتيجه را مشاهده كنند  OK روي

  

  ارزشيابي پاياني

هاي زير را روي يـك بـرگ         اند، پاسخ پرسش    بخواهيد با توجه به آنچه آموخته      فراگيراناز  

  :ارزشيابي كنيد نتايج را. كاغذ بنويسند و به شما تحويل دهند

   بافت خاك چيست و چه اهميتي در كشاورزي دارد؟-1

  توان بافت خاك را تعيين نمود؟گيري از رايانه ميرومتري و بهره چگونه با روش هيد-2
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 فرم مربوط به گزارش كار آزمايشگاه را تكميل كنند و در جلسه بعـد بـه شـما تحويـل                  -3

در اين فرم عالوه بر مراحل انجام كار و مشاهدات بايد به مقايسه نتايج بدست آمـده بـا                    . دهند

 .توانند با مراجعه به اينترنت انجام دهندن كار را مينتايج ساير محققان بپردازند كه اي

 :توجه

1اي از طرح درس سطح طرح درس ارائه شده نمونه
هـاي   بايد توجه نمود كه سـايت .است 

  .بيان شده فرضي بوده و براي ادراك مطلب ارائه شده است

  در ارائه درس ICT فوايد استفاده از

 انگيزه ايجادهاي فناوري براي  استفاده از جذابيت -

  گردان داده ها و ر كار با دادهدفراگير تقويت توانايي   -

 تقويت مشاركت و كار گروهي  -

 هاي باز پاسخ امكان ارائه پرسش  -

  افزارهاي تخصصي در كار با نرمفراگير تقويت توانايي   -

گونـاگون  دهد كـه از راهبردهـاي    نه تنها مربي را ياري مي ICT به اين ترتيب، به كارگيري

فـراهم   هاي فردي فراگير را بلكه امكان پاسخ گويي به نيازها و تفاوت. آموزش استفاده كند در

   .سازدمي

  

 گيرينتيجه

 اي اسـت كـه در آن   همانطور كه در تعاريف برنامه درسي اشاره شد، برنامه درسـي نقـشه  

ي گروهـي از  هاي مناسب يادگيري براي رسيدن به هدفهاي كلي و جزئي مشخص، بـرا          فرصت

آموزشي  همچنين اشاره شد كه برنامه درسي طرح كالن و كلي فعاليت. شود مخاطبين فراهم مي

، روش تـدريس    )متناسب بـا نيازهـا    ( هاي فراگيران   است كه محتواي دوره، انتظارات يا خواسته      

حتـي چهـارچوب     روشهاي تسهيل فرايند يادگيري، نحوه ارزشـيابي ميـزان يـادگيري و    محتوا،

قابليـت اثربخـشي    براي آنكه برنامـه درسـي از  . كند هاي آموزشي را مشخص مي اني فعاليتزم

تـدريس در آزمايـشگاه بـه       . بايد در كنار هم قـرار گيرنـد         الزم برخوردار باشد، عوامل مختلفي      

باشد كـه اگـر بـه خـوبي         هاي تدريس موثر در حيطه مهارتي و حركتي مي        عنوان يكي از روش   

 ايـن   تدريس در آزمايـشگاه   .توان اثربخشي آموزش را تضمين نمايد     را شود مي  ريزي و اج  برنامه
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ساز تحول و نـوآوري در آمـوزش    بعنوان يك زمينه توانايي را دارد كه نه بعنوان يك ابزار بلكه

  هاي سنتي انتقال دانش همچون متن،       ، ديگر رويه  هاي فعال تدريس  روشدر  . مطرح شود عملي  

با اين وصـف،  . آموزان را به خود معطوف كنند توانند توجه دانش ها نميمانند آن ورقه، تمرين و

عناصر آن همچون برنامه درسي نيـز متناسـب بـا     رسد كه تعليم و تربيت و ضروري به نظر مي

در روشهاي فعـال تـدريس   گيري از  بهره. يابند  دچار تحول شده و تغييرروشهاي فعال تدريس

تواند باعث القاي توانمندي در فراگيران شـود و  ، كه ميي استفراوان برنامه درسي داراي فوايد

 .به آنان اعتماد به نفس كافي بدهد تا بتوانند كارآيي بيشتري در بازار كار جامعـه داشـته باشـند                   

ر آموزش ارتباط مستقيم با ميزان دانش معلمـان         روشهاي فعال تدريس د   افزايش ميزان موفقيت    

لـذا ضـروري اسـت بـه     . نها در كالس درس توسط معلمـان دارد     و توان كاربرد آ    روشهااز اين   

منظور توسعه كاربرد و افزايش اثربخشي آموزش ابتدا نسبت به تدوين چارچوب مناسب بـراي         

  . در تربيت معلم اقدام گرددروشهااين 
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