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هدف اصلي اين پژوهش 1،تدوين يك مدل آموزشي كارآمد براي آموزش علوم در
مدارس است .طرح اوليه مدل بر اساس تجارب اوليه پژوهشگر در طول بيست سال
برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي و آموزش ضمن خدمت معلمان و نيز مطالعه پيشينة
ادبيات و پژوهشهاي بين المللي بهدست آمده است .طرح اوليه مدل ،شامل شش محور
است كه به تمامي عناصر اصلي برنامه درسي پوشش ميدهد .اين محورهاي ششگانه
عبارت اند از مرتبط ساختن موضوعات يادگيري با زندگي ،بهره گيري از رويكرد
ساختنگرايي ،استفاده از راهبرد يادگيري مشاركتي و همكاري گروهي ،تأكيد بر فعاليتهاي
دستورزي و ذهنورزي (فكري) ،تأكيد بر ارزشيابي تكويني و استفاده از شيوههاي جديد
در ارزشيابي پاياني .دستيابي به طرح نهايي مدل كه شامل شناسايي راهكارهاي اجرايي
براي هر يك از محورهاي ششگانه و سپس اعتبارسنجي آن بوده است با بهره گيري از
نظرات ده تن از معلمان داوطلب علوم از مدارس دوره اول متوسطه مناطق مركزي و
جنوبي شهر تهران و طي چند كارگاه آموزشي انجام شده است .در اين مرحله معلمان
براي عملياتي كردن اين محورها در بدو امر  03راهكار و در نهايت براساس مالكهايي
مانند سهولت ،قابليت اجرا ،ارزشمندي فعاليت و نيز كارايي و مؤثر بودن ،در نهايت 11
راهكار را پيشنهاد كردند .با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد ميشود كه به منظور اطمينان از
مناسب بودن اين راهكارها و قابليت تعميم مدل ،معلمان علوم اين مدل را در چند مدرسه
دوره اول متوسطه به مدت يكسال اجرا و مورد ارزشيابي قرار دهند.
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مقدمه و بیان مسئله
توجه به ارتقاي سطح آموزش علوم تجربي در نظامهاي آموزشي كشورهاي گوناگون ،همواره
يكي از دغدغههاي اصلي متخصصان آموزش علوم بوده است .اين مسئله تنها به سبب تأثير شگرف
علوم و فناوري در فرآيند توسعه اقتصادي جوامع ،بهويژه پس از عصر انقالب صنعتي نيست ،بلكه
بيشتر به سبب نقش حياتي سواد علمي و فناورانه در بهبود كيفيت زندگي انسان و همين طور حل
درک جديد از آموزش و يادگيري علوم به مثابه يك فعاليت انساني است كه از طريق آن مردم
ميتوانند دانش خود را بر مبناي نظراتشان سامان بخشند و با توجه به شرايط ،اهداف و شواهد آن
را پيريزي كنند (هارلن و السگيست  )1441 ،و براساس دانش و تجربيات قبلي خود آن را بنيان
نهند (كوبرن  ،)1441 ،اين تعريف بسيار متفاوت از تعريف سنتي علم آموزي است كه بر دريافت
حقايق و مفاهيم تأكيد دارد(هودسن .)1330 ،
به اين ترتيب ،معناي آموزش علوم از يادگيري صرف حقايق علمي و مفاهيم ،آن هم در
محيطي انتزاعي ،به يادگيري مهارتهاي علمي (يا مهارتهاي فرآيندي ) ،نگرشها و مسائل اخالقي
تغيير پيدا كرده است (هارلن .)1333 ،اين مسئله چشم اندازي وسيع را در بيشتر كشورها به روي
صاحبنظران و سياستگذاران آموزشي در حوزه آموزش و پرورش با شعار «علم ،فناوري و
جامعه » باز كرده است.
در كشور ما نيز ،آگاهي يافتن از روند اين تحوالت كه حاصل مطالعات اوليه اجراي طرح جديد
آموزش علوم در كشور از سال  1033بود ،سهمي بسزا در ايجاد چارچوب برنامه درسي جديد
آموزش علوم در دوره آموزش عمومي داشت (اماني .)1086 ،در اين برنامه درسي اهداف جديد
آموزش علوم در سه بخش اصلي طبقهبندي شده است :مهارتهاي فرآيندي ،نگرشهاي علمي و
دانش پايه (راهنماي برنامه درسي علوم تجربي .)1031 ،پس از تدوين برنامه درسي جديد ،كتابهاي
درسي علوم تجربي براساس آن تغيير يافت و در چگونگي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تغييراتي
مهم به وقوع پيوست (نيكنام ،اماني و نيكنام .)1319،در برنامه جديد از روشهاي آموزش و

1. Harlen
2. Elsgeest
3. Cobern
4 . Hodson
5. Process skills
)6. Science, Technology and Society (STS
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يادگيري جديد مانند يادگيري مشاركتي و رويكرد ساختن گرايي حمايت و تالش شد تا محتواي
درس علوم با زندگي واقعي دانشآموزان بيشتر ارتباط داده شود (اماني .)1083 ،اجراي برنامه
جديد موجب شد كه كالسهاي علوم تا حدودي فعالتر و براي دانشآموزان جذابتر گردد ،هر
چند مسئله اصلي يعني شكاف ميان برنامه درسي قصد شده و اجرا شده همچنان باقي است و با
وضع مطلوب فاصله بسيار دارد (اماني و رستگار.)1336،
راهبردهاي آموزش و يادگيري نقش اساسي در پيدايش اين مشكل دارند (احمدي .)1083 ،برخي
ديگر مانند بسياري از محققان و معلمان معتقدند كه علت اصلي شكاف ميان برنامه درسي قصد
شده و اجرا شده ،فقدان يا كمبود وسايل آموزشي در مدارس (مقصودي ،رنجي ،حيدري و لقايي،
 )1086است .اگرچه پژوهشها نشان ميدهند كه حتي در مدارسي كه داراي آزمايشگاه يا مجموعه
وسايل آموزش علوم توليدي شركت صنايع آموزشي هستند ،اين امكانات به شكلي مؤثر مورد
استفاده قرار نميگيرد و مشكل همچنان پابرجاست (پيشين) .به عبارت ديگر ،در هر سه حالت ،چه
مدارس داراي آزمايشگاه باشند ،يا تنها مجهز به بسته آموزش علوم باشند يا حتي فاقد آن باشند،
نحوة تدريس معلمان در فرآيند ياددهي -يادگيري و عملكرد دانشآموزان تقريباً يكسان است و
روند تدريس چندان به تجهيزات آموزشي وابسته نيست و در فرآيند تدريس از آنها استفاده
نميشود .بر اين اساس شايد بتوان گفت كه نقش معلمان در تدريس و يادگيري عاملي مهمتر در
سطح عملكرد دانشآموزان در درس علوم تجربي در مقايسه با ساير عوامل است (اماني.)1083 ،
با توجه به وجود كاستيها و مسائل و مشكالت گوناگون در آموزش علوم مدارس ،اين سؤال
مطرح ميشود كه آيا ميتوان مدل و الگويي جامع و همه جانبه پيشنهاد كرد كه در همه كالسهاي
درس علوم تجربي ،چه كالسهاي برخوردار از امكانات و وسايل آزمايشگاهي و چه كالسهاي فاقد
امكانات كافي ،به ارتقاي كيفيت آموزش و تدريس معلمان و افزايش اثربخشي و جذابيت فرآيند
يادگيري دانشآموزان و بهبود سطح عملكرد ايشان منجر شود؟ مدلي كه تنها بر توانمندسازي و
فعال كردن توان بالقوة معلمان و احياي روحيه يادگيري خودجوش و فعال در دانشآموزان متكي
باشد و نه بر تجهيز و فراهم كردن امكانات براي كالسهاي درس توسط عوامل بيروني .اين مسئله
يكي از دل مشغوليهاي پژوهشگر و بسياري از معلمان علوم در ايران و ديگر كشورها از چندين
سال پيش بوده است .در پژوهشي كه در سالهاي1443تا  1446به وسيله پژوهشگران جهاني از
جمله محققان انگليسي و برزيلي انجام شد ،مشخص شده است كه عدهاي از معلمان علوم مدارس
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منطقه محروم فورتاليزا در كشور برزيل ،بدون آنكه حتي با نام رويكرد ساختنگرايي آشنايي
داشته باشند ،توانسته اند وضعيت آموزش علوم را بهبود بخشند (جوكا و ماسكيل  .)1443،بنا به
اظهار پژوهشگراني كه كالسهاي اين معلمان را مشاهده كرده بودند ،تنها تعهد و عالقة اين معلمان
به شغل معلمي و دانش آموزان سبب شده بود كه بدون شناخت رويكرد ساختن گرايي و با ابداع و
نوآوري شخصي ،آموزش علوم را براساس اين رويكرد كه رويكردي فعال در يادگيري است ،به
اين پژوهش با بهره گيري از اين تجربهها و با روشي سازمان يافته ،به بررسي و ساخت الگويي
ميپردازد كه هدف اصلي از آن بهوجود آوردن يك مدل كارآمد و معتبر براي تدريس علوم در
كالسهاي معمولي دوره اول متوسطه است كه از نظر امكانات آموزشي در شرايط چندان مطلوبي
قرار ندارند .بديهي است كه چنين مدلي در كالسهاي داراي امكانات نيز به طريق اولي ميتواند
مؤثر واقع شود و آن را اعتبارسنجي نمايد.
اعتبارسنجي (اعتباربخشي) اين مدل براساس داوري افراد مطلع دربارة آن انجام ميپذيرد .اين
نوع اعتبارسنجي از اوايل قرن بيستم ميالدي مورد استفاده قرار گرفته است (بازرگان )1081،و
امروزه به فراواني از اين روش در پژوهشهاي حوزه آموزش و پرورش استفاده ميشود.
آنچه در اين پژوهش به منزلة الگو يا مدل مد نظر است ،يك مدل مفهومي است كه به احصا و
ساخت ايدههاي كلي و عناصر و محورهايي ميپردازد كه در موضوع پژوهش (آموزش مؤثر در
كالسهاي درس علوم) تأثير و دخالت دارد ،و با روش نمايش ترسيمي و گرافيكي ،مراحل يك مدل
كاربردي در كالسهاي آزمايشي را اجرا مي كند و كارآمدي آن را مورد بررسي قرار ميدهد.
اهداف و پرسشهای پژوهش
هدف کلي :طراحي و تدوين يك مدل كارآمد براي آموزش علوم در دوره اول متوسطه و
اعتبارسنجي آن.
اهداف خاص:
 .1مطالعه ،شناسايي و تدوين عناصر و محورهاي اصلي تشكيل دهنده يك مدل آموزشي
مؤثر ،براي بهبود آموزش علوم در مدارس با همكاري معلمان علوم تجربي
1. Fortaleza
2. Constructivism
3. Juca
4. Maskill
5. Validation
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 .1مطالعه و بررسي راهكارها و فعاليتهاي آموزشي براي اجراي مؤثر اين مدل در كالسهاي
آموزش علوم
 .0تعيين اولويتهاي اين راهكارها و فعاليتها از نظر سهولت ،قابليت اجرا ،ارزشمندي و
كارآمدي
 .9اعتبارسنجي و اصالح مدل به منظور عملياتي ساختن آن براي اجرا در كالسهاي علوم
علوم در مدارس چيست؟" ،سؤاالت پژوهش به صورت زير مطرح شده است:
 .1عناصر و محورهاي اصلي يك مدل جامع و مؤثر آموزشي براي استفاده در كالسهاي علوم
مدارس دوره اول متوسطه چيست؟ (معطوف به هدف خاص اول)
 .1چه راهكارها و فعاليتهاي آموزشي را ميتوان براي اجراي اين عناصر و محورهاي اصلي
مدل در كالسهاي علوم به كار گرفت؟ (هدف خاص دوم)
 .0كدام راهكارها و فعاليتهاي آموزشي برگرفته از اين مدل ،در كالسهاي علوم در اولويت
باالتري نسبت به بقيه از نظر سهولت ،قابليت اجرا ،ارزشمندي فعاليت و نيز كارآيي و
كارآمدي ،قرار دارند؟( هدف خاص سوم و چهارم)
روش پژوهش
اين پژوهش با توجه به هدف آن ،كاربردي است زيرا در پي پيشنهاد يك الگوي آموزشي براي
كارآمدتر كردن چگونگي آموزش علوم در مدارس است و از نظر شيوة پژوهش يك تحقيق كيفي
به شمار ميآيد.
در اين پژوهش ابتدا براساس تجربة زيستة پژوهشگر ،كه در طي دورة طوالني بيست ساله
فعاليت در عرصة آموزش علوم ،اعم از تدريس در محيط واقعي كالس درس ،برنامه ريزي درسي،
تأليف كتابهاي درسي و ساير منابع آموزشي و اجراي مستمر دورههاي آموزش مدرسان و معلمان
در سطح ملي حاصل شده و نيز مطالعة وسيع پيشينه پژوهش و رويكردهاي آموزش علوم در سطح
جهان ،چارچوبي اوليه براي آموزش علوم پيشنهاد شده است .سپس با مشاركت گروهي از معلمان
طي چند مرحلة منظم ،با تشكيل جلسات كارگاهي به شيوة دلفي و گروه كانوني  ،اين چارچوب
بسط داده شد و براي هر محور راهكارهاي متعددي پيشنهاد شد .آنگاه تمامي راهكارها مورد
بررسي مجدد قرار گرفت و اعتبارسنجي شد .بدين ترتيب مدل نهايي بدست آمد .بر اين اساس
1. Focus groups
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ميتوان ادعا كرد كه اين مدل حاصل نظرات خبرگان ،كارشناسان و معلمان باتجربه علوم تجربي
است كه در يك فرايند تعاملي طي جلسات گوناگون بوجود آمده است .نمودار شماره  1مراحل
تدوين اين مدل را نشان ميدهد.
نمودار شماره  .5روند نماي تولید و اعتبارسنجي مدل

مواجهه با مسئله (مشكالت موجود در آموزش علوم) و احساس نياز نسبت به

به كارگيري تجربة زيستة پژوهشگر

مرور ادبيات پژوهش

مرحله اول طراحي مدل :عناصر اصلي برنامه درسي مؤثر بر ارتقاي كيفيت آموزش علوم

مرحله دوم طراحي مدل :محورهاي ششگانه الگو در ارتباط با عناصر برنامه درسي

تشكيل جلسه اوليه با معلمان علوم با هدف شناسايي معلمان همكار و انتخاب نمونه پژوهش

برگزاري كارگاه آموزشي مداخلهاي :آموزش معلمان و همفكري با آنها به منظور تكميل مدل

مرحله سوم طراحي مدل :بسط مدل و تعيين اقدامات عملي براي تحقق و تكميل محورهاي ششگانه مدل

اعتبارسنجي مدل از سوي گروه معلمان و اعمال معيارهاي انتخاب

مرحله چهارم طراحي مدل :تعيين اقدامات عملي مشترک و توليد مدل نهايي
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روش نمونه گیری
با توجه به هدف پژوهش ،از شيوه "نمونه گيري هدفمند" استفاده شده است .در اين روش،
نمونه آماري با توجه به مجموعهاي از معيارها ،كه تأمين كننده نياز پژوهشگر است ،انتخاب ميشود
(كوهن و همكاران .)1333 ،ابتدا ده معلم علوم از مدارس مناطق مركزي و جنوبي آموزش و
پرورش شهر تهران انتخاب و به سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي دعوت شده اند .دليل
كشور محسوب ميشوند ،مدارسي كه هم از نظر شمار دانشآموزان و تراكم آن و هم از نظر كمبود
امكانات و تجهيزات آموزشي با بيشتر مدارس معمولي كشور مشابهت دارند و ميتوان گفت كه
پراكندگي فرهنگي ،اجتماعي و تجهيزاتي مدارس مناطق مركزي و جنوبي تهران ،معرف مدارس
كشور از جنبه كمّي مختلف است.
معلمان علوم انتخاب شده در مدارس دوره اول متوسطه از معلمان معمولي بودند كه در اين
مدارس مشغول به تدريس بودند و در پي دعوت گروههاي آموزشي مناطق خود ،براي شركت در
اين پژوهش اعالم آمادگي و اظهار عالقه به همكاري كردند .اين معلمان به غير از دورههاي
آموزش ضمن خدمت تدارک ديده شده براي عموم معلمان علوم تجربي كشور ،دوره اي را به طور
ويژه در زمينة آموزش علوم نگذرانده بودند .با توجه به شيوة اجراي اين پژوهش و به ويژه طراحي
و توليد و اجراي مدل آموزشي اين معلمان ،هيچ ويژگي خاصي نسبت به ساير معلمان نداشتند.
ازاين رو ميتوان گفت كه نتيجه اين پژوهش ،تنها براي معلمان برجسته و توانمند قابليت اجرا
ندارد .پژوهشگر در اولين جلسه ،اهداف پژوهش و انتظارات خود را براي معلمان داوطلب بيان
كرد و از آنها درخواست نمود تا پايان اين پژوهش با پژوهشگر همراهي و مشاركت كنند .آنگاه از
معلمان شركت كننده درخواست شد تا سوابق كاري خود را در تدريس علوم و موقعيت و شرايط
مدرسهاي را كه در آن تدريس ميكنند در جلسه بيان كنند .پژوهشگر سپس چارچوب كلي مدل
آموزشي مورد نظر و فرآيند بازنگري ،اجرا ،اعتبارسنجي و اصالح مدل را براي مدعوين تبيين كرد.
به اين ترتيب معلمان همكار در فرآيندي شركت داده شدند كه به بررسي و توليد مدل مطلوب در
آموزش علوم تجربي انجاميد.
شیوه ساخت مدل آموزشي
ساخت اين مدل آموزشي در چهار مرحله و در سه سطح بازنمايي گرافيكي انجام پذيرفت.
1. Cohen
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در مرحله اول طراحي مدل (نمودار شماره  ،)1عناصر اصلي برنامه درسي به منظور ارتقاي
كيفيت آموزش علوم توسط پژوهشگر تعيين شد .اين سطح شامل سه عنصر محتوا ،روش آموزش
و يادگيري و ارزشيابي بود.

سپس الية دوم طراحي مدل كه شامل  6محور اصلي آن است با استفاده از پيشينه و ادبيات
علمي پژوهش ،بحث و گفتوگو با چندين معلم ،مدرس و مؤلف كتابهاي علوم تجربي استخراج
گرديد .اين  6محور در ادامه نوشتار در پاسخ به سؤال اول پژوهش به صورت مبسوط آورده شده و
در نمودار شماره  0نمايش داده شده است.
به منظور توليد اليه بعدي مدل كه سطح عملياتي آن را ترسيم ميكند ،پژوهشگر ابتدا از معلمان
مجرب علوم مدعو درخواست كرد تا در زمينة يافتن راهكارهاي اجرايي اين محورها در كالسهاي
واقعي فكر كنند .بديهي است توليد اين مدل صرفاً از طريق فرآيندي تعاملي و مبتني بر تفكر،
گردآوري ايدهها و مبادله انديشهها از سوي پژوهشگر و افراد صاحب تجربه و معلمان حاضر در
صحنه آموزش قابل اجرا بود .لذا از شماري از مدرسان آموزش علوم نيز دعوت شد كه تجارب
خود را با معلمان در ميان گذارند تا معلمان شركت كننده در پژوهش بتوانند در مورد راهكارهاي
عملي و فعاليتهاي قابل اجرا در الية عملياتي ،بهتر و مؤثرتر عمل كنند .طراحي و اجراي اين مرحله
طي چندين جلسه بحث و گفتوگو انجام شده است .اين مرحله شامل دو كارگاه آموزشي بود كه
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در اولين كارگاه آموزشي ،چارچوب مدل براي شركت كنندگان تبيين و از شركت كنندگان
درخواست شد راههاي عملي ممكن را براي به عرصة عمل در آوردن عناصر ششگانه اين مدل در
كالس درس مطرح كنند و در دومين كارگاه ،فهرستي جامع و تفصيلي از فعاليتها و اقدامات
پيشنهادي در زمينه شش محور آموزشي تهيه گرديد .درباره اين نوع پيشنهادات ،مالک انتخاب،
ارتباط بيشتر با محور مورد نظر و همسويي با هدف اين پژوهش بوده است .فهرست راهكارهاي
ارائه شده در نمودار شماره  9نمايش داده شده است.
در مرحله اعتبارسنجي و تدوين مدل نهايي در سومين كارگاه ،از معلمان شركت كننده
درخواست شد راهكارهاي اجرايي مشترک و مورد اجماع در هر محور ،نظرات خود را براي
انتخاب يا رد هر پيشنهاد ،با رعايت سه معيار سهولت و قابليت اجرا در كالس ،ارزشمندي فعاليت
و كارايي و مؤثر بودن بيان كنند .بدين ترتيب فعاليتهاي مشترک براي معلمان تمامي كالسهاي علوم
تعيين شد و مدل نهايي شكل گرفت .اين مدل در پاسخ به سؤال سوم در نمودار شماره  1نمايش
داده شده است.
يافتههای پژوهش
سؤال اول :عناصر و محورهاي اصلي مدل
يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه مهمترين عناصر برنامه درسي كه بر تحقق بخشيدن به
اهداف هر برنامه بيشترين تأثير را دارند و به طور چشمگيري بر كيفيت آموزش و يادگيري در
كالس تأثير مي گذارند ،سه عنصر محتوا ،روش آموزش و يادگيري و ارزشيابي هستند .بديهي
است كه براي بهبود و ارتقاي سطح هر يك از عنصرهاي فوق ،اقدامات خاصي بايد مورد تأكيد
قرار گيرد .پيشينه و ادبيات علمي پژوهش نشان ميدهد كه اين اقدامات در شش محور اصلي حول
سه عنصر فوق ،طبقه بندي و قابل ارائه در قالب يك مدل جامع ،كارآمد و سازگار با شرايط
متفاوت مدارس در آموزش علوم هستند .اين شش محور و ارتباط آنها با عناصر سه گانه فوق به
شرح زيرند:
نخستين محور كه مستقيماً به عنصر محتواي آموزشي مربوط ميشود ،مرتبط ساختن موضوعات
يادگيري با زندگي روزمره دانشآموزان است (تپو و رانيكمائي  )1339،كه به طور مستقيم بر
1. Teppo
2. Rannikmae
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عالئق دانشآموزان به يادگيري علوم تأثير ميگذارد (هارمين  )1336 ،و سبب ميشود كه دانش-
آموزان بتوانند علومي را كه ياد ميگيرند در زندگي روزمره خود به كار گيرند (دورين و كورب ،
 .)1334پژوهشهاي متعدد نشان ميدهند كه موضوعاتي را كه فراگيران مي آموزند ،اگر با زندگي
روزمره آنها مرتبط باشد ،آموزش و يادگيري آنها معنادار خواهد بود .همچنين دانشآموزان از
مطالبي كه ياد مي گيرند ميتوانند در زندگي واقعي خود بهره بگيرند.
رويكرد ،توليد دانش از سوي دانشآموزان در طول فرآيند يادگيري است (پركينز  .)1444،اين
رويكرد در آموزش علوم بر فرآيندهاي يادگيري بيشتر تأكيد دارد تا محصوالت و فرآوردههاي
يادگيري (آتكينسون و فلير  .)1441،در اين رويكرد هر دانشآموز به طور جمعي و گاهي فردي
مفاهيم و معاني را ميسازد.
سومين محور ،بهرهگيري از راهبرد يادگيري مشاركتي و همكاري گروهي در فرآيند علم آموزي
است (ونگاندي  ،)1331 ،اين راهبرد به مثابه يكي از مهمترين اهداف آموزش علوم در راهنماي
برنامه درسي مورد تأكيد قرار گرفته است (راهنماي برنامه درسي علوم تجربي .)1083 ،در واقع
دانشآموزان اگر از شيوههاي يادگيري مشاركتي و همكاري گروهي بهره مند شوند ،آموزش در
كالسهاي علوم مدارس مؤثرتر خواهد شد.
چهارمين محور ،توجه به فعاليتهاي دستورزي و فكري (ذهنورزي) در كالس درس است
(اسكور .)1338 ،
پنجمين محور ،اهميت دادن به ارزشيابي تكويني به منظور حمايت از دانشآموزان در فرآيند
يادگيري (بلك

و ويليام 1448 ،؛ هارلن )1331 ،در چارچوب اصل "ارزشيابي در خدمت

يادگيري " و انتقال اين ايده به عملها و عكس العملهاي خاص است (بلك و همكاران.)1330 ،
در واقع به ارزشيابي در حين آموزش و يادگيري توجه ميشود و اين ارزشيابي حامي و در خدمت

يادگيري دانشآموزان است.
1. Harmin
2. Dorin
3. Korb
4. Perkins
5. Atkinson
6. Fleer
7. VanGundy
8. Hands-on activities
9. Minds-on activities
10. SCORE
11. Black
12. William
13. Assessment for learning
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ششمين و آخرين محور نيز همچون محور پنجم به عنصر ارزشيابي مربوط ميشود و هدف آن
پيدا كردن راههاي مناسب براي سازمان دهي ارزشيابي پاياني براساس اصل فوق الذكر يعني

"ارزشيابي در خدمت يادگيري" است (هارلن1333،؛ هاونز و مكدوئل  .)1338،اين عنصر در
جستجوي انواع شيوههاي امتحان پاياني نظير ارزشيابي عملكردي و همين طور بهره گيري از انواع
متفاوت سؤاالت براي امتحانات پاياني رايج است (گري و همكاران .)1443،اين شيوههاي
اهداف نوين آموزش علوم تبديل نمايند.
همان گونه كه گفته شد ،عنصر اول به محتوا مربوط است و يك محور مدل را ميسازد.
محورهاي دوم ،سوم و چهارم به روش تدريس و فعاليتهاي يادگيري ميپردازد و عنصرهاي پنجم و
ششم بر نقش مهم و حياتي ارزشيابي متمركز شده است .شكل گرافيكي تمامي اين محورها در كنار
هم ،در نمودار شماره  0نمايش داده شده است.

نمودار شماره  .1سطح دوم طراحي مدل :محورهاي ششگانه الگو در ارتباط با عناصر برنامه درسي

1. Havens
2. MacDowell
3. Gray
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سؤال دوم :راهكارها و فعالیتهاي آموزشي پیرامون عناصر و محورهاي اصلي مدل
با توجه به سؤال دوم و پس از بررسي ،گردآوري و منظم سازي دادهها ،در مجموع  03راهكار
و فعاليت عملي براي بهبود آموزش علوم با توجه به  6محور مداخالتي مطرح شد كه در زير به
آنها اشاره ميشود.
محور اول :برقراري ارتباط میان محتواي درس علوم و زندگي
احساس ميكنند كه آموزش علوم فعاليتي مفيد و كاربردي است .اين كار از طريق انجام دادن
فعاليتهاي زير قابل دستيابي است:
 .1اختصاص زمان معيني از هر جلسه درسي به ارائه مثالهايي از كاربرد درس در زندگي
روزمره از سوي دانش آموزان؛
 .1ارائه مثالهايي از كاربرد موضوع درسي در زندگي فردي و اجتماعي (جامعه) ،از سوي
دانشآموز يا معلم؛
 .0اجراي آزمايشهاي علمي در داخل مدرسه (كالس درس يا حياط مدرسه) .براي مثال
برپايي ميز علوم در هر ماه؛
 .9اجراي تجربيات و آزمايشهاي علمي در خارج از مدرسه ( خانه يا محيط بيرون از
مدرسه)؛
 .1دعوت از والدين متخصص يا كارشناسان با تجربه در زمينه مطالب درسي براي ارائه يك
سخنراني يا بحث مختصر در كالس؛
 .6برگزاري گردش علمي كوتاه ،به منظور بازديد از كارگاهها و كارخانههاي نزديك ،مراكز
علمي ،پاركها ،سراي محله و غيره
 .3تشويق دانشآموزان به تهيه برگههاي اطالعاتي كوچك و نصب آنها در فضاي كالس و
مدرسه مانند راهروها و حياط مدرسه تا اطالعاتي ارزشمند را درباره موضوعات گوناگون
در اختيار دانشآموزان قرار دهد .براي مثال قرار دادن اطالعاتي درباره كپسول آتش نشاني،
مواد و مصالح ساختماني كه در مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است ،سيستم بلند گوي
مدرسه ،يك درخت يا يك گل در باغچه ،گلدان و مانند آنها .اينها از زمينههاي مناسبي
هستند كه ميتوان اطالعاتي را درباره آنها در برگه اطالعات ارائه كرد ،با اين برگهها
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ميتوان امكان استفاده بهتر و غني سازي فضاي آموزشي و توسعه اطالعات دانشآموزان
را در درس علوم فراهم كرد؛
 .8تشويق دانشآموزان به جستجو و تهية اخبار علمي يا فناوري كه بتوان آنها را در تابلو
اعالنات كالس يا مدرسه نصب كرد .اين اطالعات فرصتهايي را براي بحث درباره آنها
فراهم ميكند .همچنين مي توان از آزمايشات جادويي ،چيستانها ،لطيفهها ،شوخيها و غيره
 .4برگزاري جلسه هفتگي مسابقههاي علمي در كالس .اين فعاليت را دانشآموزان داوطلب
يا خود معلم ميتوانند انجام دهند؛
 .13اختصاص دادن يك كالس ثابت در مدرسه به عنوان مركز يادگيري علوم و تجهيز كردن
آن در صورت امكان؛
 .11بهرهگيري از تصاوير ،كليپهاي آموزشي ،فيلم ،ويديوهاي علوم ،نرم افزار و چند رسانهها
در يادگيري علوم.
محور دوم :تأکید بر مفهوم سازي از سوي دانشآموزان و مشارکت آنها در تولید مفاهیم
(يادگیري فعال براساس رويكرد ساختن گرايي)
اين محور ،يكي از مهمترين محورهاي تشكيل دهندة مدل است ،زيرا مهمترين وجه تمايز
آموزشهاي سنتي با رويكردهاي نوين اين است كه در آموزشهاي سنتي ،يادگيري انتقالي بيشترين
حجم يادگيري را به خود اختصاص ميدهد ،در حالي كه در روشهاي نوين از رويكرد توليد مفهوم
به وسيله يادگيرنده استفاده ميشود .فعاليتهاي زير ميتوانند به رويكرد فوق كمك نمايد:
 .1كاهش نقش معلم به عنوان سخنران و انتقال دهنده اطالعات و افزايش نقش دانشآموزان
در ارائه يافتههاي خود؛
 .1صبور بودن و شتاب نكردن در نتيجه گيري از فعاليتها؛
 .0درخواست از دانشآموزان براي توصيف فرآيند يادگيري خود (فراشناخت) و درگير كردن
آنها در فعاليتهاي يادگيري معنادار؛
 .9توجه جدي به اجراي فعاليتهايي از كتاب درسي علوم كه از يادگيري فعال و تسهيل آن
حمايت ميكند .براي مثال اهميت قايل شدن براي فعاليتهايي مانند مشاهده كردن ،اندازه-
گيري ،گردآوري اطالعات ،انديشيدن ،توضيح دادن ،كشف كردن و بحث كردن؛
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 .1تأكيد بر مهارتهاي خواندن همراه با درک و فهم عميق و فنون آن ،بهويژه خواندن براي
دريافت مفهوم از متن در كالس درس و نيز در خانه به مثابه بخشي از تكليف خانگي؛
 .6استفاده دانش آموز از نرم افزارهاي آموزشي مبتني بر يادگيري فعال و توليد مفهوم.
محور سوم :تأکید بر استفاده از رويكرد يادگیري مشارکتي و همیارانه
در رويكردهاي مبتني بر ساختن گرايي بر يادگيري اجتماعي و كارگروهي تأكيد بسيار شده
 .1گروه بندي دانشآموزان در كالس علوم و تشويق آنان به مشاركت در بحثها و پاسخ به
سؤاالت در گروه؛
 .1كمك به دانشآموزان ضعيف در بهبود عملكرد تحصيلي آنها از طريق همكاري با ساير
اعضاي گروه؛
 .0برگزاري ارزشيابي كتبي به منزلة فعاليتي گروهي .به اين صورت كه دانشآموزان با
دريافت برگة سؤاالت ابتدا در مورد پرسشها در گروهها بحث ميكنند و سپس پاسخ هر
سؤال را به صورت فردي در برگه پاسخ ميدهند؛
 .9ارائه نتايج فعاليتهاي پژوهشي گروهي به كالس درس (نتايج كارهاي تيمي)
 .1تالش در تداوم بخشيدن و عادي سازي كارگروهي در كالسهاي درس.
محور چهارم :تأکید بر فعالیتهاي دست ورزي ،فكري و مهارتهاي فرآيندي
فعاليتهاي دستورزي و فعاليتهاي فكري (ذهن ورزي) از بخشهاي اجتناب ناپذير در يك
كالس علوم فعال هستند كه از طريق راهكارهاي زير قابل تحقق اند:
 .1انجام دادن حداقل يك فعاليت دست ورزي در كالس علوم در هر دو هفته؛
 .1تشويق دانشآموزان به تفكر خالق ،حل مسئله ،تفكر انتقادي و بحث به هنگام انجام دادن
وظايف؛
محور پنجم :به کارگیري فنون ارزشیابي تكويني
در ارزشيابي تكويني ،راهكارهايي در الويت هستند كه بتوانند ارزشيابي در خدمت يادگيري را
پشتيباني كنند:
 .1استفاده از پوشه كار براي هر دانشآموز؛
1. Portfolio
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 .1تهيه سياهه رفتار (چك ليست) دربارة فعاليتهاي تجربي و عملي در كالس؛
 .0استفاده از پرسشهاي شفاهي و آزمونكهاي كتبي معلم ساخته؛
 .9دادن بازخورد مؤثر(سازنده) به دانشآموزان در زمان انجام دادن هر فعاليت بهويژه هنگام
پرسش و پاسخ.
محور ششم :تدارك ابزارهاي تكمیلي و به کارگیري آزمون عملكردي در کالسهاي درس
به طور معمول ارزشيابي پاياني در راستاي پشتيباني از اهداف برنامه درسي قرار نميگيرد و
حتي گاهي به تحقق اهداف آسيب جدّي ميرساند اما راهكارهايي مانند راهكارهاي پيشنهادي زير
ميتواند اين نوع ارزشيابي را نيز در جهت صحيح و پشتيباني از فرآيند يادگيري قرار دهد.
 .5تغییر امتحانات کتبي در برخي از جنبهها شامل:
الف) بهره گيري از پرسشهاي كاربردي بيشتر (كاربست آموختهها در موقعيت جديد)
ب) به كارگيري نقشههاي مفهومي ،جداول ،نمودارها و شكلها در طرح سؤاالت؛
پ) طرح سؤاالت از يك متن كوتاه از قبل داده شده؛
ت) استفاده از سؤاالت اختياري ،امتيازي و انتخابي.
 .2به کارگیري ارزشیابي عملكردي به روش ايستگاهي به صورت زير:
الف) طراحي فعاليتها و آزمايشهاي ساده و ارزان به عنوان ايستگاههاي ارزشيابي عملكردي
كوتاه مدت  1تا  9دقيقهاي به طور متوالي؛
ب) ثبت نتايج يافتههاي هر ايستگاه در برگههاي ارزشيابي از سوي دانشآموز؛
پ) انتخاب تعداد ايستگاههاي ارزشيابي عملكردي بسته به شرايط 9 ،تا  8مورد ،به نحوي كه
در مجموع پيمودن ايستگاهها ميان هر نفر  8تا  03دقيقه به طول انجامد و در نتيجه ارزشيابي از
دانشآموزان يك كالس ،در يك جلسة درس امكانپذير باشد.
ت) در صورتي كه مدت زمان ارزشيابي در يك ايستگاه طول بكشد ،معلم ميتواند مدت زمان
اين ارزشيابيها را بيشتر كند؛

1. Checklist
2. Effective Feedback
3. Performance Assessment
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ث) اگر دانشآموزان در انجام دادن ارزشيابي عملكردي در يك ايستگاه مشكل داشتند معلم
ميتواند آن را حذف كند؛
ج) ارزشيابي از دانستن يك مفهوم يا يك مهارت فرآيندي ميتواند موضوع ارزشيابي در يك
ايستگاه باشد .عالوه بر معلم ،دانشآموزان نيز ميتوانند سؤاالت مفهومي يا انجام دادن يك مهارت
فرآيندي را طراحي كنند ،اگر اين سؤال را معلم انتخاب كند ،نام دانشآموز طراح زير آن سؤال
بدين ترتيب در مجموع در زمينة محور اول( ،مرتبط ساختن درس علوم تجربي با زندگي و
زمينههاي فرهنگي ،اجتماعي و محيطي)  11راهكار پيشنهاد شده ،براي محور دوم (رويكرد ساختن
گرايي)  6راهكار و براي محور سوم (رويكرد مشاركتي و هميارانه)  1راهكار  ،براي محور چهارم
(فعاليتهاي دستورزي ،فعاليتهاي ذهني و مهارتهاي فرايندي)  1راهكار پيشنهاد شده است و براي
محور پنجم (ارزشيابي تكويني)  9راهكار و در محور ششم (ارزشيابي پاياني)  1راهكار پيشنهاد
شده است .نماي گرافيكي مدل در اين مرحله در نمودار شماره  9نمايش داده شده است.
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در واقع الية بيروني مدل ،مجموعه راهكارهايي است كه اجراي آنها ميتواند به متحول شدن
كالسهاي درس و اثربخشي و جذابيت بيشتر آنها بيفزايد.
سؤال سوم :راهكارها و فعالیتهاي آموزشي منتخب
پس از بحث و گفت و گو با معلمان همكار از مجموع  03راهكار فوق 11 ،راهكار درسي كه
از نظر سهولت و قابليت اجرا ،ارزشمندي فعاليت و نيز كارآيي و كارآمدي در اولويت باالتر از بقيه
قرار داشتند انتخاب گرديد .فهرست اين راهكارها با توجه به عناصر ششگانه به شرح زير است:
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 .5مرتبط ساختن محتواي درس علوم با زندگي (کاربرد علوم در زندگي)
با توجه به نتايج پژوهش از يازده راهكار پيشنهادي سه راهكار زير براي اين محور انتخاب شد.


اختصاص دادن زمان معيني از هر جلسه درس براي ارائه مثالهايي از كاربرد درس در
زندگي روزمره از سوي دانش آموزان؛



تشويق دانشآموزان به تهيه برگههاي اطالعاتي كوچك و نصب آنها در فضاي مدرسه
اختيار دانشآموزان قرار دهد .براي مثال قرار دادن اطالعاتي دربارة كپسول آتش نشاني،
مواد و مصالح ساختماني كه در مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است ،سيستم بلند گوي
مدرسه ،يك درخت و يا يك گل در باغچه ،گلدان و مانند آنها .اينها از زمينههاي
مناسبي هستند كه ميتوان اطالعاتي را درباره آنها در برگه اطالعات ارائه كرد .با اين
برگهها ميتوان امكان استفاده بهتر و غني سازي فضاي آموزشي و توسعه اطالعات



دانشآموزان را در درس علوم فراهم كرد؛
تشويق دانشآموزان به جستجو و تهية اخبار علمي يا فناوري كه بتوان آنها را در تابلو
اعالنات كالس يا مدرسه نصب كرد .اين اطالعات فرصتهايي را براي بحث درباره آنها
فراهم ميكند .همچنين ميتوان از آزمايشات جادويي ،لطيفهها ،شوخيها و غيره در
صورتي كه با علوم و جامعه مرتبط باشند ،بهره گرفت.

 .2تولید مفهوم به وسیله يادگیرنده (يادگیري به روش فعال ،مشارکت در تولید مفهوم و
دانش) ،ساختنگرايي
با توجه به نتايج پژوهش از شش راهكار پيشنهاد شده دو راهكار زير براي اين محور انتخاب
شد.


توجه جدي به اجراي فعاليتهايي از كتاب درسي علوم كه از يادگيري فعال و تسهيل آن
حمايت ميكند .براي مثال اهميت قايل شدن براي فعاليتهايي مانند مشاهده كردن،



اندازهگيري ،گردآوري اطالعات ،فكر كردن ،توضيح دادن ،كشف كردن و بحث كردن؛
تأكيد بر مهارتهاي خواندن همراه با درک و فهم عميق و فنون آن ،بهويژه خواندن براي
دريافت مفهوم از متن در كالس درس و نيز در خانه به عنوان بخشي از تكليف خانگي.

 .1يادگیري مشارکتي و همیارانه
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راهكارهاي منتخب در اين محور عبارت اند از:


برگزاري ارزشيابي كتبي به مثابه يك فعاليت گروهي .به اين صورت كه دانشآموزان با
دريافت برگة سؤاالت ابتدا در مورد پرسشها در گروهها بحث ميكنند و سپس پاسخ هر
سؤال را به صورت فردي در برگه پاسخ مينويسند؛



تالش در تداوم بخشيدن و عادي سازي كارگروهي در كالسهاي درس به روش

 .1تأکید بر فعالیتهاي دست ورزي ،فكري و مهارتهاي فرآيندي

در اين محور تنها راهكار انتخاب شده عبارت است از:


انجام يك كار عملي حداقل در هر دو هفته يك بار با تأكيد بر به كارگيري روش حل
مسئله ،تفكر خالق و ساير مهارتهاي فرآيندي

 .1به کارگیري فنون ارزشیابي مستمر

راهكارهاي انتخاب شده در اين بخش عبارت اند از:


استفاده از برگه سياهه رفتار (چك ليست) در زمينة انتظارات كلي از دانشآموزان در
درس علوم (دانشآموزان بدانند براي رسيدن به سطح مطلوب بايد چه نوع



توانمنديهايي را كسب كنند و چه نوع فعاليتهايي را انجام دهند)
به كارگيري انواع فنون در ارزشيابي تكويني بهويژه پوشه كار كه در آن ميزان پيشرفتهاي
هر دانشآموز و فعاليتهاي انجام شده گردآوري ،ثبت و مورد قضاوت قرار گيرد.
 .1به کارگیري روشهاي جايگزين و متفاوت مانند افزودن ارزشیابي عملكردي در ارزشیابي
پاياني
راهكارها:


استفاده از ارزشيابي كتبي كه ويژگيهاي زير در آنها رعايت شده بود:
 بها دادن به سؤاالت كاربردي
 استفاده از سؤاالت درک مطلب
 استفاده از سؤاالت تفكر برانگيز
 استفاده از سؤاالت انتخابي و امتيازي
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 استفاده از سؤاالتي كه دانشآموزان آنها را طرح كنند و پاسخ آن عيناً در كتاب


نباشد.
ارزشيابي عملكردي:
 ارزشيابي با استفاده از ايستگاههاي ارزشيابي
 در اين شيوه مالحظات زير در نظر گرفته شود:
 دانشآموزان در هر ايستگاه  1تا  9دقيقه توقف ميكنند و با خواندن سؤال آزمون
فعاليت مورد نظر را در زمان پيش بيني شده انجام ميدهند و نتيجه را در يك ورقه ثبت
ميكنند.
 موارد ارزشيابي با مفاهيم و مهارتهاي درسي مورد انتظار مرتبط بود.

نماي گرافيكي طراحي نهايي مدل در اين مرحله به صورت زير در نمودار  1قابل ارائه است.

نمودار شماره  .1مرحله چهارم طراحي مدل :تعیین اقدامات عملي مشترك و تولید مدل نهايي
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همانطور كه مالحظه ميشود در مدل نهايي تعداد راهكارهاي عملي در الية بيروني و اجرايي
مدل از  03راهكار به  11راهكار كاهش يافته است و اين راهكارها در واقع بخش اصلي و هسته
مركزي مدل در مرحلة اجرا را تشكيل ميدهند .همچنين عالوه بر راهكارهاي فوق پيشنهادهاي زير
را نيز معلمان براي بهبود كيفيت اين مدل مطرح كرده اند تا در سطح كالس به اجرا درآيد .اين
پيشنهادها كلي است و ناظر به موضوع خاص درسي نيستند كه عبارت اند از:
ديوار كالس درس
 .1ترغيب معلمان به تكميل برگههاي خود -ارزشيابي و ثبت فعاليتها و تجارب ارزشمند در
طول سال
 .0برگزاري جلسات توجيهي براي والدين و تدوين اهميت آموزش علوم براي آنها به
منظور همكاري با دانشآموزان
بحث و نتیجه گیری
همان طور كه گفته شد ،عوامل گوناگون بر كيفيت آموزش علوم در يك نظام آموزشي تأثير
ميگذارند و ميزان تأثير اين عوامل با هم يكسان نيست .همچنين براي بهبود بخشيدن به بعضي از
اين عوامل نياز به فراهم ساختن امكانات خاص و تأمين هزينههايي است كه گاهي در سطح ملي
بودجه فراواني را طلب ميكند و به آساني امكانپذير نيست .اما هدف اين پژوهش ،طراحي و
تدوين مدلي براي آموزش علوم در مدارس دوره اول متوسطه بود كه بدون تحميل هزينهاي خاص،
بتواند در ارتقاي سطح يادگيري دانش آموزان نقشي مؤثر داشته و در شرايط واقعي مدارس ما قابل
اجرا باشد .اين مدل با مشاركت معلمان و براساس يافتههاي حاصل از مرور پيشينه و ادبيات
موضوع در سطح جهان به دست آمد و در سه سطح بازنمايي گرافيكي ارائه گرديد.
به نظر ميرسد توليد اين مدل ،بتواند فضايي را فراهم كند كه همة مدارس -اعم از مدارسي كه
داراي مواد ،تجهيزات آموزشي الزم و امكانات آزمايشگاهي هستند و مدارس فاقد اين امكانات-
بتوانند قدمهايي مؤثر در رشد و پرورش دانشآموزان خود بردارند .از اين رو پيشنهاد ميشود اين
مدل در چند مدرسه و منطقة آموزشي در هر استان به صورت آزمايشي اجرا شود و نتايج حاصله
از آن مجدد مورد ارزيابي قرار گيرد.
نتايج حاصل از چنين پژوهشي ،در سياستگذاري آموزشي به منظور اتخاذ سياستهاي مؤثر در
زمينه ارتقاي سطح آموزش علوم در سطح كالن كشور و بهبود عملكرد آموزشي دانشآموزان ،و نيز
آموزش ضمن خدمت معلمان مستقيماً قابليت به كارگيري دارد .همچنين براي ايجاد هماهنگي
روشهاي تدريس معلمان و همسويي با هدفهاي برنامه درسي علوم و تسهيل آموزش و يادگيري
ميتواند مبناي عمل معلمان و آموزشگران علوم قرار گيرد.
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