
 باسمه تعالی

 بسوي یادگیري فعال

 مشاهده مهارت - )1( مهارت ها
 هیبق مادر مشاهده. میکنیم صحبت اشدرباره ما که است یمهارت نیاول مشاهده: یامان محمود

 گرفته کار به حتما و مهم اریبس کردن مشاهده مهارت گرید مهارت هر در واقع در. هاستمهارت

 که یکس.است مشاهده مهارت قیطر از میدهیم انجام ما که ییها يریادگی از ياریبس. شودیم

 .باشد تواندیم زین یخوب رندهیادگی است یخوب گر مشاهده

 يادیز اریبس زانیم به دارد خود یزندگ مشکالت حل يبرا امروز انسان که ییها افتیره از ياریبس: يمجر

 يبرا. دینما طرح درست خود يبرا را مسئله صورت است توانسته حد چه تا او که دارد یبستگ نیا به

 آن يشده شناخته اصول يمبنا بر و قیدق يو مشاهدات دیباشدبا درست مسئله صورت نکهیا

 زانیم همان به باشد تر قیددقیآیم دست به مشاهده اثر بر که یاظالعات چه هر پس. ردیگ صورت

 .است اتکاتر قابل مشاهده از حاصل اطالعات زین

 يتکنولوژ و هنر و فلسفه علوم جمله از مختلف يهاعرصه در امروز بشر يها آورد دست و ها افتهی هیکل

 يهابچه تیموفق است یعیبد پس دارد تنگاتنگ ارتباط یزندگ در يو مشاهدات با ینوع به کدام هر

 سطح به وابسته يادیز اریبس زانیم به داشت خواهند اشتغال آن به ندهیآ در که یمشاغل در امروز

 کردن آماده در آموزاندانش در مشاهده مهارت پرورش گفت شودیم.  است مشاهده در آن مهارت

 .است ندهیآ به ورود يبرا آنها

 زانیم تا مختلف مشاغل و یزندگ در تیموفق است يریادگی مهارت نیتر يادیبن و نیتر یاساس مشاهده

 .دارد مشاهده در آموزاندانش مهارت به یبستگ يادیز

 معلم هستند نگر یکل ییابتدا دوره در کودکان شودیم آغاز مشاهده با یمهارت و تیفعال هر: عرفا الهه

 فرا دقت با مشاهده به را آنها اتیجزئ به را آموزاندانش کندیم توجه جلب که یسواالت با تواندیم

 به و یصورت در یینایب حس با است مترادف مشاهده که است نیا برداشتشان معلمان اصوال بخواند

 حواس یکل يریگ کار به را مشاهده ما که یصورت در دارند را برداشت نیهم آموزاندانش آن تبع

 .میدانیم

 در است مشاهده دن،ید فقط که کنندیم فکر ياعده شودیم مشاهده از صحبت که یوقت: طالع بهناز

 استفاده يریادگی يبرا حواسشان تمام از ها بچه بکنند يکار دیبا معلمان ستین نیچن که یصورت



 آنها در مشاهده مهارت نیا تا  دهند پرورش را حواسشان یتمام کنند يکار دیبا نیبنابرا کنند

 .کند دایپ پرورش

 از منظور علوم در اما شودیم ریتعب کردن نگاه به صرفاَ کردن مشاهده یگاه یفارس زبان چنددر هر: يمجر

 يمجموعه آوردن دست به تاَینها مشاهده جهینت که چرا است حواس همه از استفاده کردن مشاهده

 در شودینم کامل حس کی قیطر از آمده دست به اطالعات با صرفا که است اطالعات از یجامع

 شده کوشش حدامکان تا اند شده ینیب شیپ علوم آموزش دیجد برنامه در که یمختلف يها تیفعال

 .نمود توجه زین کردن لمس و دنیچش دن،ییبو به دنید بر عالوه است

 .میکن استفاده حواسمان تمام از دیبا مشاهده موقع ستین دنید فقط مشاهده: ینیحس سادات زهرا

 مد گل به کردن نگاه صرفا بپردازند گل مشاهده به که شود یم خواسته آموزان دانش از که یوقت: يمجر

 از و کند لمس و دهییبو را ها گل, کردن نگاه بر عالوه دینما تیهدا را آنها دیبا معلم بلکه ستین نظر

 .دینما کسب مشاهده مورد موضوع مورد در يشتریب اطالعات امکان حد تا قیطر نیا

 حواسشان همه از امکان حد تا که دهد ادی آموزان دانش به دیبا معلم بلکه ستین دنید فقط مشاهده

 تیاهم هم المسه و ییچشا,ییشنوا,ییایبو حس,یینایب حس بر عالوه مشاهده در. کنند استفاده

 .دارند

 از دیبا باشد قیدق مشاهده نکهیا يبرا باشد قیدق که است يا مشاهده خوب مشاهده کی:یامان محمود

 کند یم کمک آنها به ها ابزار از یبعض که رندیبگ ادی دیبا ها بچه.میریبگ کمک یحس کمک يها ابزار

 .بدهند انجام تر قیدق را مشاهده تا

 مورد موضوع مورد در را يزیچ صیتشخ ییتوانا که شوند تیهدا يا گونه به دیبا آموزان دانش:يمجر

 و ندینما يآور جمع خود رامونیپ در یموضوع به راجع را یقیدق اطالعات یعنی.کنند دایپ مشاهده

 يها تیمحدود به دیبا آموزان دانش.دهند یم انجام که است یمشاهدات در یکاف دقت مستلزم نیا

 يها ابراز از است ریناگز انسان قیدق مشاهدات انجام يبرا اموزندیب و ندینما توجه انسان حواس

 .کنند استفاده نیب ذره و نیدورب از یینایب يبرا مثال. کند استفاده مناسب یحس کمک

 که ندیگو یم يزیچ و کنند یم توجه اتیکل به شتریب آموزان دانش که شده دهید اغلب:ییتنها میعبدالکر

 کننده ییراهنما سواالت با و کنند توجه اتیئ جز به تا کند کمک آنها به دیبا معلم و ندیگو یم همه

 .کند جلب اتیجزئ به را آنان توجه

 شودیم دیکاربردتاک حیصح ي نحوه آموزش بر ییابتدا ي دوره در که یحس کمک يابزارها از یکی: يمجر

 اما نباشد مرتبط موضوع به اگر یحت یدرس کمک يابزارها یمعرف است نیب ذره از حیصح استفاده

 در دقت به دیبا آموزان دانش کندیم جادیا را یمناسب يریادگی يها فرصت و است دیمف هم باز



 به یحس کمک يابزارها از استفاده0دهند نشان خاص توجه اتیجزئ به و شوند بیترغ مشاهدات

 0شودیم انجام مشاهده در آموزان دانش دقت باالبردن منظور

 متوجه را آموز دانش معلم که است قیدق مشاهده یوقت باشد قیدق اریبس دیبا مشاهده: يمعتمد اریاسفند

 متوجه آنهارا ای است چه اجسام رنگ تفاوت دیمثالبگو بکند است نظر مورد که يزیچ آن يها تفاوت

 0کند نظر مورد ایاش نیب تفاوت

 و برسد زهایچ نیب يها وتفاوت ها شباهت به تا کند ییراهنما را آموزان ددانشیبا معلم: ییتنها میعبدالکر

 0آورد بدست را کردن سهیمقا مهارت سرانجام

 مجموعه کی ياعضا نیب نددرینما توجه آنها يها وتفاوت ها شباهت به دیبا زیدوچ سهیمقا يبرا ها بچه

 در را مشترك اتیخصوص دیبا آموز دانش رایز است تر مشکل ها تفاوت افتنی از ها شباهت افتنی

 0دینما جستجو مجموعه ياعضا تمام

 دو تا میخواه یم ها بچه از یگاه ردیگیم صورت منظور سه به مشاهده دیدان یم که همانطور: یامان محمود

 است موضوع کی به راجع اطالعات يآور جمع ما هدف یگاه کنند سهیمقا باهم را زیچ جند ای

 کند زهیانگ جادیا نهایا از هرکدام در دیبا معلم دهند انجام را يبند طبقه کی آنها میخواه یم یوگاه

 مشترك صفت اچندی کی اساس بر را طبقه که بخواهد آنها از دیبا يبند طبقه مورد در مخصوصا

 0دهند انجام

 يروشها یوقت ما است يبند طبقه مختلف يها روش يریکارگ به مشاهده نکات از یکی: یعیرشفیم

 0کندیم بروز ها بچه تیخالق قطعا میریگیم بکار را يبند طبقه مختلف

 قیتشو را آموز دانش دیبا معلم ردیگ یم صورت يبند طبقه و سهیمقا اطالعات يآور جمع قصد به مشاهده

 0دهد انجام يابتکار يها مالك اساس بر را يبند طبقه که کند

 بچه در ابتدا که است نیا کند فایا مشاهده مهارت پرورش در دیبا معلم که ینقش نیتر مهم: یامان محمود

 قرار يریمس در ها بچه که مناسب سوال نیچند پرسش قیطر از زهیانگ جادیا0کند زهیانگ جادیا ها

 ها بچه يبرا را مشاهده مورد موضوع دیبا معلم نیهمچن و دهند انجام یقیدق مشاهده که بدهد

 0ندهند انجام معنا یب و پراکنده پراکنده مشاهدات که بکند يکار و کند نییتع

 است وشاگرد معلم نیب ارتباط و مشاهده در تعامل میکن توجه آن به میتوان یم که یمسائل از گرید یکی

 تعامالت که شودیم سبب آموزان دانش سواالت به نسبت معلم يمند عالقه زانیم و زهیانگ جادیا

 0شود تیتقو وشاگرد معلم نیب هیعاطف

 دانش در کنند یسع معلمان که بهتراست کند دایپ پرورش مشاهده مهارت نکهیا يبرا: ینیحس زهراسادات

 0کنند عالقه و زهیانگ جادیا  آموزان



 باشد يطور دینبا اما دیبگو آموز دانش به را مشاهده مورد موضوع دیبا معلم که است درست: یامان محمود

 0ردیبگ تیفعال از را يریپذ انعطاف و عمل يآزاد که

 يبرا را مشاهده مورد هدف دیبا معلمان است مشاهده علوم درس در موضوع نیتر ییربنایز از یکی: يمجر

 در چون است هدف کند مشخص اول ازهمان دیبا معلم که یاصل نکته مشاهده در آموزان دانش

 يگرید يجا به حواسشان درصد 80 تا آموزاندانش که فتدیب یاتفاق است ممکن شیآزما اواسط

 .شود لیمتما

 رادنبال یاصل هدف نکهیا بر عالوه دیبا نباشد محدود و خشک یعلم يدهایبازد نکهیا يبرا: انیقراب نرگس

 .میباش داشته توجه هم یجنب يها يریادگی به میکنیم

 گر مشاهده رفتند جا هر که کنند بیترغ يطور را آموزان دانش شهیهم دیبا معلم: يمعتمد اریاسفند

 .باشند یخوب

 و داده پرورش شدت به را مشاهده مهارت مشکالت داشتن بر عالوه ها گردش که داشت توجه دیبا: يمجر

 .دینما تیتقو

 یحت و روستا اطراف جنگل ، ها پارك بلکه ستین وحش باغ و موزه به آنها بردن گردش از منظور تنها

 .باشد یعلم يدهایبازد جزو تواندیم زین مدارس يها باغچه

 تیفعال هر انجام از بعد است بهتر که است نیا میکن توجه آن به دیبا که يانکته نیآخر: یامان محمود

 در و کنند گفتگو هم با اندکرده مشاهده آنچه يدرباره تا میبده ها بچه به را فرصت نیا مشاهده

 آن به را يزیچ آن کس هر و کنند مشارکت ها آموخته در و شوند کیشر گریهمد يریادگی در واقع

 .اموزدیب گرانید به کرده توجه

 به مشاهده. است حواس تمام از استفاده یمعن به مشاهده. است ها مهارت تمام مادر مشاهده: یاصل نکات

 .ردیگیم انجام يبند طبقه و سهیمقا اطالعات، يجمعاور قصد

 در معلم نقش ردیگ قرار قیتشو مورد معلمان يسو از دیبا خالقانه و يابتکار يها روش به يبند طبقه

 .میمستق آموزش تا است تیفعال و زهیانگ جادیا شتریب مشاهده مهارت پرورش

 فراهم يریادگی جهت را يا نشده ینیب شیپ یگاه و مناسب يها فرصت کالس از خارج طیمح از استفاده

 .آوردیم

 



 

 مهدي امینی،  محمد دژ     تهیه کنندگان:

 آقاي رضوي استاد مربوطه:جناب
 



 باسمه تعالی

 بسوي یادگیري فعال

 جمع آوري اطالعات - )2( مهارت ها

آقاي محمود امانی: دومین مهارتها که ما در رابطه با آن صحبت می کنیم مهـارت جمـع آوري اطالعـات 
است، این مهارت را ما تا چندي پیش جزو مهارت مشاهده محسوب میکردیم اما در سال هـاي اخیـر بـا 

آوري که رسانه ها کردند رسانه هاي اطالع رسانی زیادي ایجاد شدند در جهان وما  توجه به رشد سرسام
باید دانش آموزان را آماده کنیم که بتوانند از این رسانه ها استفاده کنند، در واقع در مهارت جمـع آوري 

اساسی بر عهده اطالعات ما داریم آنها را براي ورود به دنیاي آینده، دنیایی که اطالع رسانی در آن نقش 
 دارد آماده می کنیم.

در عصر انفجار اطالعات زندگی میکنیم در حال حاضر رسانه هاي پیرامون ما وجود دارند کـه تـا پنجـاه 
 سال پیش هرگز وجود نداشتند وما از هر طرف در معرض هجوم اطالعات گوناگون قرار گرفتیم.

ها ي جهانی اطـالع رسـانی رایانـه اي هـر کـدام بـه  روزنامه ها، مجالت، کتابها، رادیو، تلویزیون و شبکه
عنوان صنایع اطالعاتی به طریقی بر زندگی و نحوه تفکر ما تاثیر مـی گذارنـد وآن را متـاثر میکننـد، در 
چنین شرایطی درعصـر حاضـر تبحـر در گـزینش وجمـع آوري اطالعـات از منـابع گونـاگون اطالعـاتی 

ه است وبا زندگی فردي و اجتمـاعی تـک تـک افـراد جوامـع دردسترس از اهمیت ویژه اي برخوردار شد
مختلف پیوند ناگسستنی دارد از این رو بسیار ضروري است که کودکان امروز خاطر ضرورت سازگاري با 
دنیاي به شدت پیچیده ي فردا در مهارت جمع آوري اطالعات آرام آرام به گونه اي تبحّریابند کـه قـادر 

م زندگی آینده، اطالعات مورد نیاز خود را براي زنـدگی ویـا حتـی گـذران از باشند در مسیر پر پیچ و خ
 میان انبوه منابع اطالعاتی بیابند.

 الهه عرفنا(کارشناس آموزشی): 

هدف عمده ما در آموزش علوم اینکه دانش آموزان بتوانند چگونگی بـه دسـت آوردن اطالعـات و یـا راه 
این زمینه هدف اساسی همان خود یادگیري و یا ساختن مفهـوم جمع آوري اطالعات را بفهمند حاال در 

 است.



جمع آوري اطالعات بعد وسیعی دارد، زمانی که دانش آموزي مرحله مشاهده را ومراحل مختلف مهارتها 
را دقیقا یاد گرفته باشد وسرکالس هاي اول تا پنجم بدرستی آموزش دیـده باشـد وقتـی کـه برسـد بـه 

 مام مساَیل بهتر می تواند به جمع آوري اطالعات بپردازد.کالس پنجم با رعایت ت

مهارت جمع آوري اطالعات در عصر انفجار اطالعات در مقایسه با گذشته از اهمیـت بیشـتري برخـوردار 
 است.

دانش آموزان باید بفهمند که عالوه بر معلم و کتاب درسی منابع اطالعاتی دیگري نیز در اطـراف ایشـان 
 وجود دارد.

 د امانی:محمو

حاال که این مهارت تا این حد مهم است ما باید ببینیم معلم براي آموزش این مهارت چه کارباید بکنـد، 
اولین کاري که معلم باید انجام دهد اینکه یک موضوعی را تعیین کند تا اینکه دانش آمـوز بـرود دربـاره 

انگیزه کند که برود و از رسانه هـایی آن مهارت اطالعات جمع آوري کند معلم باید در دانش آموز ایجاد 
که در اختیار دارد استفاده کند و درباره موضوعی که معلم تعیین کـرده اطالعـات جالـب و مهـم جمـع 

 آوري کند.

 زهراسادات یاسینی(معلم):

در مهارت جمع آوري اطالعات دانش آموزان می توانند بـراي جمـع آوري اطالعـات بـه افـراد مختلفـی 
ا بتوانند به اطالعاتی که مورد نظر است دسترسی پیدا کنند، مـثال میتواننـد بـه همسـایه مراجعه کنند ت

شان، پدرشان، مادرشان و یا به فروشنده اي که در کتاب پیشنهاد شـده مراجعـه کننـد و اطالعـات را از 
 آنها بگیرند.

 بهناز طالع(معلم راهنما):

زان بگوید و دانـش آمـزان بایـد بداننـد بـراي چـه معلم باید هدف از جمع آوري اطالعات را به دانش آم
 اطالعات جمع آوري میکنند تا به آن هدف مورد نظر برسند.

درکتاب علوم در خبلی جاها به عنوان بپرسید و براي همکالسی هاي خود بگوییـد از بچـه هـا خواسـته 
لم مـی توانـد دانـش شده است که پیرامون یک موضوع به جمع آوري اطالعات بپردازند در این موارد مع



آموزان را به استفاده از منابع مختلف اطالعاتی از جمله کتابخانه، پرسیدن از افراد مطلع ویا پـدر و مـادر 
 تشویق نمایید.

معلم باید ضمن ایجاد انگیزه در دانش آموزان آنها را به سمت یک فعالیت جمع آوري اطالعات هدف دار 
 هدایت نماید.

غبت در دانش آموزان نشان دادن عالقه و توجه به نتایج اطالعاتی است که جمع یکی از روشهاي ایجاد ر
 آوري کرده اند.

 سید داوود میر شفیعی(کارشناس آموزشی):

یکی از راههاي جمع آوري اطالعات براي دانش آموزان این است که ما کارشناسان را بـه کـالس دعـوت 
را که خود کارشناس ها به عنوان یک منبع اطالعـاتی بکنیم از این طریق می توانیم اطالعات دسته اول 

هستند به دانش آموزان برسانیم البته با توجه به توضیحاتی که به دانش آموزان دادیم قـبال مـی تـوانیم 
 آنها را بگوییم با طرح سواالتی می تواند از طریق کارشناس به اطالعات مورد نظر خودشان برسد.

 نرگس قرابیان(معلم):

فعالیت ها الزم است که یک کارشـناس دعـوت بکنـیم تـا بیایـد در زمینـه موضـوع اطالعـات  در برخی
بیشتري به بچه ها بدهد، ضمنا وجود آن کارشناس کمک می کند تا بچه ها با توجه بیشتري موضـوع را 

 دنبال کنند.

آنهـا مـی برخی از معلمین ممکن است تصور کنند که دعوت از یک فرد مطلع یا کارشناس از وجهـه ي 
کاهد در حالی که به هیچ وجه این جوري نیست وچنین امري باعث پرورش مهارت جمع آوري اطالعات 
از طریق مختلف می گردد و همین تغییر جو وفضاي کالس ایجاد انگیزه هاي جدیـد بـراي یـادگیري از 

سـطح دانـایی و  طرفی باعث بروز استعداد ها و خالقیت هایی در دانش آموزان گردیده و از سـوي دیگـر
مهارت معلم را نیز در اکثر موارد بهبود  می بخشد حال چنانجـه معلمـی در تـدریس بعضـی از مباحـث 
مواجه با مشکالتی باشد می تواند از کمک و حضور یک کارشـناس آموزشـی مطلـع در کـالس اسـتفاده 

 نماید.

 سید داوود میرشفیعی:



اینکه ما دانش آموزان را از کالس بیرون ببریم در بازدید یکی از راههاي جمع آوري اطالعات براي دانش 
علمی،  دانش آموزان به اطالعات دسته اول دست می یابند و مـا هـم بـه اهـداف جمـع آوري اطالعـات 
نزدیک تر می شویم و دانش آموزان با بازدید علمی هست که اطالعات خوبی را از طریق آن مراکز علمی 

 د.و کارگاهها به دست می آورن

در واقع نباید تصور شود که بازدید علمی صرفاً رفتن به موزه هاي علوم و یا پارك هاست بلکه گاهی مـی 
توانیم دانش آموزان نزد یک کارشناس یا متخصص دردسترس ببریم مثالً بازدید دانـش آمـوزان از یـک 

 پزشک، هنرمند و یک صنعتگر می تواند مفید باشد.

یا متخصص فقط مختص شهرها نیست بلکه در هر محیطی مـی تـوان از بردن بچه ها نزدیک کارشناس 
افراد مطلع آن محیط استفاده کرد. به طور مثال چوپانی که در یک روستا است خود یک منبع یادگیري 
است وجمع آوري اطالعات از وي براي دانش آموزان می تواند جالب باشد، نتیجه اینکه بایـد حساسـیت 

به آنچه که در محیط پیرامونشان رخ داده برانگیخته وآنها را تشـویق نمـاییم کـه دانش آموزان را نسبت 
عالوه بر کتابهاي درسی خود از افراد مطلع، روزنامه ها، مجلّات و دیگر رسانه ها نیـز جهـت جمـع آوري 

 اطالعات استفاده نمایند.

 نرگس قرابیان(معلم):

چه ها بسیار جالب ولذت بخش است، مـا معلمـین گردش علمی معموالً از جمله مواردي است که براي ب
باید سعی کنیم که در برنامه ها تا آنجایی که ممکن است گردش علمی را بگنجانیم شاید که این امر بـا 

 دشواري هایی مواجه باشد اما بهتر است که این گردشها رادر برنامه هایمان داشته باشیم.

خارج از کالس هم براي تدریس استفاده کند که بـه ایـن  معلم باید در سدد این باشد که از محیط هاي
صورت درس براي بچه ها جالب تر وجذاب تر باشد البته منظور این نیست که مـا مرتـب بچـه هـا را بـه 
گردش علمی ببریم و از نمایشگاه و موزه ها بازدید بکنند که این هم خیلی خوب اسـت و بایـد در طـول 

درس معلم صورت بگیرد گرچه موقع گردش هاي علمـی معلمـین ایـن سال تحصیلی براي پربارتر شدن 
مشکل را دارند که کمبود مربی را در کنار بچه ها احساس می کنند ولی این کمبود مربـی نبایـد باعـث 
بشود که این بازدید ها کمتر صورت بگیرد.در این صورت می شود از الگو هایی اسـتفاده کـرد کـه مـورد 

می توانند در کنار معلمین کمک کنند.غیر از این هـم یـک معلـم مـی توانـد از تایید معلمین هستند و 
امکانات محدود مدرسه استفاده کند، ممکن است در یک مدرسه اي باغچه اي وجـود داشـته باشـد ویـا 



حتی درختی باشد یا آزمایشگاه کوچکی باشد که بچه ها بتوانند فعالیت هاي علمی خود را انجام دهنـد. 
کارگاه صنعتی یا پارکی در نزدیکی مدرسه وجود داشته باشـد کـه سـاعتی را معلـم بتوانـد یا حتی یک 

 استفاده کند و تمرین خود را در خارج از کالس ادامه دهد، موقعیت کالسش متنوّع تر بشود.

دعوت از افراد مطلع به کالس یا بردن دانش آموزان نزد متخصصـین در واقـع معرفـی منـابع اطالعـاتی 
 دانش آموزان است. جدید به

 بردن دانش آموزان به محیط هاي خارج از کالس محیط یادگیري را جذاب تر ومتنوع تر می کند.

 محمود امانی:

یکی ازمشکالتی که ما با آن مواجه ایم و همه از آن می نالند این اسـت کـه کتابخانـه ي مـدارس فعـال 
ل آن این است که ما در برنامه هاي رسـمی نیست وفرهنگ کتابخوانی بین بچه ها رایج نیست. خوب دلی

 مدرسه هیچ جایی را پیش بینی نکردیم. یکی از کارهایی که معلم براي فعال کردن

کتابخانه می تواند انجام دهد اینکه موضوعاتی را تعیین کند که ایـن موضـوعات را توانسـت از البـه الي 
مع آوري کرد، بعد از بچه هـا بخواهـد کـه کتاب هایی که درکتابخانه مدرسه است راجب آن اطالعاتی ج

بروند از کتاب هاي کتابخانه جست وجو کنند و با استفاده از کتاب ها درباره آن موضوع اطالعاتی جمـع 
کنند، بیارند ودر اختیار دوستان خودشان گذارند به این ترتیـب قطعـاً کتابخانـه مدرسـه محـیط بسـیار 

 فعالی خواهد شد.

توانیم در مدرسه انجام دهیم و در برنامه هـاي مدرسـه گنجانـده نشـده اهمیـت  یکی از کارهایی که می
دادن به کتابخانه است که ما می توانیم از این طریق فعالیت هـایی را بـراي بچـه هـا در نظـر بگیـریم و 

 انگیزه تحقیق را در آنها بیشتر کنیم.

م می تواند موضـوع تحقیـق دانـش در کتابخانه هاي مدارس کتاب هاي ساده اي وجود دارند که هر کدا
 آموزي مناسب قرا گیرند.

 الهه عرفا(کارشناس آموزشی):

یادداشت برداري کودکان براي معلم خیلی باید مهم باشد در یادداشت هاي بچه ها هست که ما به ایـده 
 هاي آنها پی می بریم اینکه یک دانش آموز چه برداشتی نسبت به آن موضوع که دارد بررسی مـی کنـد



به طور مثال از یک دانش آموزي پرسیده شد که فکر می کنی ماهی ها کجا زندگی می کننـد و شـرایط 
 زندگی شان به چه صورت است؟

مشاهدات را بیان کند ازروي یادداشت هایش مشاهده شد که ماهی ها روي تخم هاي خود مـی خوابنـد 
ن یادداشت ها و نوشته هاي بچه ها مـی این مشخص بود که اصالً مشاهده انجام نگرفته است پس بنابرای

 تواند خط بدهد بقیه فرایند آموزش وفعالیت هاي معلم در فرایند یادگیري.

 نرگس قرابیان(معلم):

یکی از مواردي که در جمع آوري اطالعات اهمیت خاصی پیدا می کنـد اینکـه مـا چـه موضـوعی را بـه 
ز داده شود که سهل الوصول باشد یعنی اینکه بچـه دانش آموز بدهیم اصوالً باید موضوعاتی به دانش آمو

کمی مطالعه، کمی جست وجو بتواند به یـک گـزارش خیلـی سـاده و در فهـم خـودش پیـدا کنـد اگـر 
موضوعات سخت باشند و براي بچه ها ملموس نباشند ممکن است نتواند و ناامید شود از اینکه نتوانسـته 

 سرخوردگی را به وجود بیاورد. گزارشی را تهیه کند و این در آن یک یاس و

به طور کلی جمع آوري اطالعات به بچه این توانلیی را می دهد که خیلـی راحـت آن چیـزي را کـه بـه 
دست آورده با یک زبان ساده ودر یکجمع صمیمی بیان کند و اطالعاتش را در اختیار دیگران قـرار دهـد 

فرصت کافی جهت تهیه یک گـزارش از اطالعـات  بعد از انجام هر فعالیت جمع آوري اطالعات معلم باید
به دست آمده را در اختیار دانش آموزان قرار دهد و در حین آنجام گزارش نویسـی توسـط بچـه هـا بـه 

 روشهاي گوناگون آنها را هدایت نماید.

 رویا ابطحی(معلم):

د در واقـع دوره هاي آموزش ضمن خدمت علوم باعث شد که یک بازنگري روي بقیه مواد آموزشـی شـو
معلم ها فراموش کرده بودند که حتی در درسهاي تاریخ و جغرافی می توانند از طرح هـایی مثـل واحـد 
کار استفاده کند و بچه ها را متکی فقط به کتاب و خود معلـم بـار نیاورنـد. در ایـن رابطـه جمـع آوري 

د محـیط آموزشـی مـی تواننـد اطالعات باعث می شود که بچه ها بدانند غیر از معلم و مدرسه و کالً خو
اطالعات را از منبع غیر از محیط آموزشی به دست آورند خودشان به دنبال منابع بگردنـد و اطالعـاتی را 
که خودشان به دست می آورند چون خودشان به دست می آورند چون در رابطه بـا آن زحمـت کشـیده 

رس علوم را به بقیه درسها تعمیم دهند و در اند همیشه به یاد دارند در واقع اگر آموزگاران سعی کنند د



درس هایی مثل اجتماعی فقط بچه ها را محدود به کتاب نکنند. جمع آوري اطالعات را در آن رابطه بـا 
 بچه ها کار بکنند بهتر می توانند بچه ها را از این حالت قالبی بودن بیرون آورند.

 محمود امانی:

طالعات وجود دارد. اوالً:اکثراً فکر مـی کننـد مهـارت جمـع آوري آخرین نکاتی که در مورد جمع آوري ا
اطالعات مهارتی است که باید انفرادي انجام شود البته اکثراً این طور است اما من فکر می کنم کـه اگـر 
معلم بتواند فرصت هایی را فراهم کند بچه ها همه گاهی به صورت گروهی درباره یک موضوع کار کننـد 

از اطالعات را جمع آوري کند و این اطالعات را روي هم گذارند و تبـدیل کننـد آن را و هرکس قسمتی 
به یک مجموعه اي کامل، فرصت بسیار زیبایی را براي تعامل دانش آموزان باهم ایجـاد کـرده ایـم، یـک 

ا جمـع نکته دیگر هم باقی می ماند و آن هم که توجه داشته باشیم نهایتاً باید دانش آموزان اطالعـاتی ر
آوري کرده وبه صورت منسجم و در واقع به گونه اي که ما را به نتیجه اي رساند و مفاهیمی را که مـورد 

 نظر است دانش آموزان یاد گرفته باشند تنظیم کنند.

در جهان آینده توانایی سازگاري با پیچیدگی هاي محیط زندگی تا میزان زیـادي وابسـته بـه تسـلط بـر 
 ت.جمع آوري اطالعات اس

 دانش آموزان باید بیاموزند که در اطرافشان منابع اطالعاتی متعدد و متنوعی وجود دارد.

حضور کارشناس در کالس درس و در کنار معلم عالوه بر آموزندگی به متنوع کردن فضاي کالس کمـک 
 میکند.

 زنده تبدیل می کند.استفاده از کتاب و کتابخانه مدرسه در درس علوم کتابخانه ها را به محیطی شاد و 

 معلم باید به کار گروهی و کار فردي در جمع آوري اطالعات تاکید نماید.

 

 

 



 

ییرضا دیام، ندوشن يجعفر رضا      تهیه کنندگان:  

 استاد مربوطه:جناب آقاي رضوي
 



 باسمه تعالی

 بسوي یادگیري فعال

 ارتباط يبرقرار مهارت - )3( مهارت ها

: 

محمود امانی: مهارت بر قراري ارتباط سومین مهارتی است که در باره اش صحبت می کنیم. مهارت برقراري ارتباط بر 
 می گردد به اینکه بچه ها چگونه می توانند آنچه را که فکر می کنند با دیگران در میان بگذارند . 

 به عضوي از یک جامعه مورد تأکید قرار می دهد.در مهارت برقراري ارتباط آن جنبه اي که ما را تبدیل از یک فرد 

انسان یک موجود اجتماعی است و ناگزیر است آنچه را که می اندیشد با دیگران در میان بگذارد. امروزه به مدد روش 
هاي بسیار معروف برقراري ارتباط و حضور رسانه ي تصویري و صوتی، خیلی ها جهان را به دهکده ي کوچکی تشبیه 

. که همه ي اهالی ان قادرند افکار خود را به راحتی با دیگران در میان گذارند. و احساس رضایت کنند از این  می کنند
 –رو مهارت برقراري ارتباط در دنیاي امروز از اهمیت زیادي برخوردار شده است . و بسیاري از مشکالت اجتماعی 

صحیح ارتباط با محیط پیرامون خود دارد. از همین رو کودکان روانی انسان امروز ریشه در عدم توانایی وي در برقراري 
 ما در همان آغاز شیوه صحیح برقراري ارتباط را یاد بگیرند.

امانی : برقراري ارتباط یعنی ایجاد این توانایی در دانش آموزان که آنچه که آموخته اند بتواند به گونه اي جذاب و پر 
قل کنند. معلم چه کند؟ اولین کار معلم این است که در آنها ایجاد انگیزه کشش به دوستان خودشان و دیگران منت

بکند. که آنها تمایل به انجام این کار داشته باشند . با دیگران گفتگو کنند و بحث کنند و آنچه را خودشان فکر می 
 کنند به آن ها منتقل کنند.

قرار می گیرد بچه خودش را در جمع می بیند. خیلی قربانیان: در برقراري ارتباط مهمترین وجهی که مورد توجه 
راحت ارتباط برقرار می کند و می تواند آن چیزي که یافته در اختیار دیگران قرار بگذارد. در برقراري ارتباط ما می 

.  داینم در محیط هایی که قبال به فکرش هم نمی رسیده ، بچه می تواند موضوع هایی پیدا کند و درباره اش فکر کند
به طور کلی به نظر من علوم نوین یکسري مهارت هاي خاصی به او می دهد که در آینده خیلی راحت از توانایی بالقوه 

 اش استفاده کنند.

نوصباح: بچه ها معموال در گزارش هایشان از کلمات ساده استفاده می کنند که ما باید آن ها را هدایت کنیم به اینکه 
 ه کنند .از واژه هاي علمی استفاد



مهارت برقراري ارتباط یعنی ایجاد این توانایی در دانش آموزان که آنچه را آموخته اند و یا فکر می کنند به گونه اي  "
 "مناسب ، جذاب و پرکشش به دیگران منتقل نمایند.

 "نند دانش آموزان باید کم کم یاد بگیرند که در نوشتارها و گفتارهاي خود از واژگان علمی استفاده ک "

معتمدي: یکی از مسائلی که براي معلم مهم است ، این است که معلم باید کالسش را طوري برنامه ریزي کند که با 
 بچه ها خوب ارتباط برقرار کند ، و ضمنا بچه هایی که در کالس اند با همدیگر در ارتباط باشند.

نگاه باشد. یا معلم می خواهد یک دانش آموز در  حاال می تواند وسیله ي برقراري ارتباط یک پرسش خوب باشد یا یک
 مورد دانش آموزي دیگري اطالعاتی بدهد .

براي ایجاد ارتباط مؤثر بین دانش آموزان و پرورش مهارت بر قراري ارتباط در آن ها باید در کالس درس فرصت هایی 
ث را داشته باشد. ایجاد چنین فرصت هایی را فراهم آورد که دانش آموزان هم با معلمان هم با دانش آموزان امکان بح

سبب می شود که دانش آموزان در حل مشکالت اجتماعی شان مهارت یابند. و پیوندهاي دوستیمان تقویت یابد. سبب 
 می شود با فرهنگ گفتگو هم آشنا شوند .

 د.در بر قراري ارتباط باید یک ارتباط دو سویه و فعال بین معلم و دانش آموزان برقرار شو

 در یک کالس فعال علوم معلم مانند دانش آموزان در گفتگوها شرکت نموده و نظرات خود را هم مطرح می کنند .

ایجاد فرصت هاي برقراري ارتباط نهایتا به تقویت ارتباط عاطفی میان معلم و دانش آموزان و خود دانش آموزان با  "
 یکدیگر می گردد.

 خود و یک دانش آموز -معلم باید زمینه هاي تعامل بین : 

 خود و همه دانش آموزان -                                          

 یک دانش آموز و دانش آموز دیگر -                                          

 یک دانش آموز با گروه دانش آموزان را فراهم آورد. -                                          

ي پروانه : هر چه بچه ها روش هاي متنوع تري را در برقراري ارتباط به کار گیرند بهتر است حتی االمکان باید مهر
 کاري را بکنیم که روش هاي خالقانه بچه ها تقویت بشود.

ت. یکی از مهمترین نقاط ضعف دانش آموزان ایرانی عدم توانایی آن ها در برقراري ارتباط به روش هاي غیر شفاهی اس
از این روي معلم می تواند با سازمان دهی مناسب کالس درس آنها را به استفاده از روش هاي متنوع برقراري ارتباط به 

 ویژه از استفاده از نمودارهاي مختلف در گزارش هایشان ترغیب نماید.



ابتکاري استفاده بکنند. طالع: معلم باید در کالسش کاري بکند که دانش آموزان براي برقراري ارتباط از روش هاي 
یعنی صرفا برقراري ارتباط به نوشتن کتبی یا بیان شفاهی نباشد می توانند از روش هاي دیگر هم استفاده کنند مانند 

 :شعر گفتن ،نمایش

مهري پروانه: وقتی بچه ها بطور گروهی فعالیت را انجام می دهند فرصتی فراهم می شود که هر کدام توانایی هایشان 
به نمایش بگذارند . مثال در یک فعالیت گروهی دانش آموزي که نقاشی خوب بلده، نقاشی آن گروه را به عهده اش را 

 می گذاریم.

قرابیان: ما باید به دانش آموزانمان یاد بدهیم براي اینکه در نهایت یک گزارش کامل از یک فعالیت داشته باشند باید از 
کنند. در فعالیت هاي جمعی توسط یکی از اعضا یا توسط بقیه اعضا صورت می تمام لحظات آن فعالیت گزارش تهیه 

 گیرد.

پس از انجام هر فعالیت کالسی باید به دانش آموزان فرصت دهیم تا بطور انفرادي یا جمعی گزارش مربوطه را تحویل 
 ود .نمایند. سپس تا آنجا که وقت کالس اجازه می دهد بعضی از گزارش ها در کالس خوانده ش

میرشفیعی: یکی از راه هاي تقویت برقراري ارتباط این است که ما از مرکز علمی استفاده کنیم مرکز علمی همان 
طناب و گیره اي است بطور هفتگی دانش آموزان فعالیت هاي خود را روي آن نصب کنند. در سالن مدرسه هم می 

 توان نصب کرد.

نظیم می کنند یا در مورد موضوعاتی که گزارش تهیه کردند گزارش هاي امانی: وقتی که بچه ها گزارش هایشان را ت
 خودشان را می آورند.

کجا باید آن ها را نصب کنند ؟ ایده ایجاد یک تابلوي علوم بر روي دیوار کالس خوب است . ما باید به این درجه 
از دم در آن تا دم کالس هایش  برسیم که تمام در و دیوار مدرسه هم رنگ و بوي آموزشی به خودش بگیرد مدرسه

 تمام رنگ و بوي آموزش بدهد.

 ما اگر یک کمی به فکر این قضیه بیفتیم می توانیم تمام مدرسه را تبدیل کنیم به محیط آموزشی.

 برقراري ارتباط به روش هاي گوناگونی از قبیل :

 گزارش شفاهی -

 گزارش کتبی -

 استفاده از نقاشی  -

 نمایش -



 و ... امکان پذیر است. رسم نمودار -

تشویق دانش آموزان به استفاده از روش هاي ابتکاري در ارائه گزارش ها نهایتا منجر به ایجاد و پرورش خالقیت در آن 
 ها می گردد.

 امانی: آخرین نکاتی که در مورد برقراري ارتباط باید اشاره بکنیم این است که :

ري حین انجام یک فعالیت را بگوییم و از آن ها بخواهیم که این کار را بکنند. ما باید به بچه ها اهمیت یادداشت بردا -
اگر این کار را بکنند یاد می گیرند در آینده هم گزارش هاي بهتري بنویسند بچه هاي ما در نوشتن ضعیف اند.کال 

 کشور ما در فرهنگ مکتوب ضعیف تر است .

است : باید توجه داشته باشند این معلمان که باید فرصت دهند که بچه نکته اي دیگر مسئله دانش آموزان دو زبانه  -
 ها در واقع مطالب را به آن زبانی که فکر می کنند ترجمه کنند.

خیلی تند صحبت نکنند . اصطالحات جدید ،لغت هایی که بچه ها معنی آن را نمی دانند اینها را دقیقا پوشش دهند 
 نند.که دقیقا به زبان بچه ها ترجمه ک

آخرین نکته : در کالس همیشه دانش آموزانی وجود دارند که بدلیل ناتوانایی هایی که دارند ناتوانی در گفتار و ... این 
ها معموال در کالس منزوي می شوند . معلمین باید توجه بکنند که مبادا این دانش آموزان در گردونه برقراري ارتباط 

 اهم کنیم که آن ها در مشارکت ها فعالیت کنند و خود را نشان دهند.دور بمانند. حتما باید زمینه اي فر

 برقراري ارتباط یعنی انتقال مؤثر اندیشه هاي خود به دیگران 

برقراري ارتباط به شیوه هاي مختلف امکان پذیر است. سخنرانی ، گزارش شفاهی ، کتبی ، نقاشی، نمایش ، رسم 
 اري ارتباط می باشد.نمودارهاي گوناگون و ... روش هاي برقر

توجه  به پرورش مهارت برقراري ارتباط،فرصت هاي گرا نبهایی را براي ایجاد ارتباط عاطفی عمیق بین معلم ودانش 
 آموزان،دانش آموزان با یکدیگر فراهم می آورد.

 روشهاي ابتکاري وخالقانه برقراري ارتباط باید مورد تشویق معلم قرارگیرد.

یک محیط آموزشی می توان از تمامی امکانات مدرسه،دیوارها،درختان،گلدان ها و...جهت با سازماندهی مناسب 
 رسانیدن پیامهاي آموزشی ،بهداشتی،اجتماعی و...استفاده کرد.

 برخورد صحیح وعاطفی معلمان با دانش آموزانی که داراي برخی از ناتوانی هاي جسمی وذهنی اند.

 به نفس وخود باوري در آن ها گردد.نهایتا می تواند منجر به حس اعتماد 



     

 

 یمیرح اسری     تهیه کنندگان:

 استاد مربوطه:جناب آقاي رضوي

 



 باسمه تعالی

 بسوي یادگیري فعال

 (اندازه گیري) - مهارت ها
ــدازه گیــري اســت  ــیم مهــارت ان ــاره ان صــحبت میکن ــا درب ــانی: چهــارمین مهــارتی ك م محمــود ام
.مهـارت انــدازه گیــري اکنــون بســیار اهمیــت دارد بسـیاري از علــومی ك مــا بــا ان ســروکار داریــم در 
واقع بر مبناي اندازه گیري هـا بنـا شـده انـد مـثال:در فیزیـک شـیمی حتـی زیسـت شناسـی و زمـین 

گیــري از اهمیــت فــوق العــاده اي برخــوردار اســت البتــه ایــن بــدان معــا نیســت ك  شناســی انــدازه
اندازه گیري در زندگی مـا نقشـی نـدارد انـدازه گیـري بـه همـان انـدازه اي ك در علـوم اهمیـت دارد 

 در زندگی هم اهمیت دارد.                               

هــر انســانی محســوب میشــود. بســیاري از  مهــارت انــدازه گیــري یکــی از مهارتهــاي پایــه در زنــدگی
شــغل هــا بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه ایــن مهــارت مربــوط میشــود. از ایــن رو الزم اســت 
ــدازه  ــد ك ان ــرده و بیاموزن ــی ب ــري پ ــدازه گی ــوم ان ــه مفه ــود ب ــیل خ ــوزان در دوران تحص ــش ام دان

ناسـب بـراي انـدازه گیـري گیریها را صـحیح و بـا دقـت الزم انجـام دهنـد. در ضـمن امـوختن ابـزار م
هـر کمیــت بـراي دانــش امـوزان بســیار ضـروري اســت. از همـین رو در کتابهــاي جدیـد علــوم دانــش 

                                     اموزان ازفعالیتهاي گوناگون ب اندازه گیري پرداخته و این مهارت در انها پرورش میابد.                                            

محمود امانی: انـدازه گیـري یعنـی چه؟انـدازه گیـري یعنـی مقایسـه یـک جسـم یـا یـک کمییـت بـا 
ــه گــاهی واحــد خودســاختس و گــاهی اســتاندارد اســت و گــاهی هــم از واحــد هــاي  ــک واحد.البت ی
ترکیبی براي انـدازه گیـري چیزهـا بایـد اسـتفاده کـرد. مـثال: سـرعت یـک کمییتـی اسـت ك بـراش 

        یی استفاده میکنیم کیلومتر بر ساعت .                                                                                          از یک واحد ترک

ــیم همــین  ــد کن ــري تاکی ــدازه گی ــد روي واحــدهاي ان ــی نبای ــا خیل ــدایی م درســالهاي اول و دوم ابت
 را اندازه بگیرن کافی است.                                                       قدر که بچه ها با یک دید مقایسه اي کمییت ها 



ــد نمیشــود و  ــر اســتفاده واحــدهاي اســتاندارد تاکی در فعالیتهــاي ســالهاي اول دوره ابتــدایی صــرفا ب
فقط کافی است دانش اموزان قـادر باشـند بـه وسـیله یـک واحـد خـود سـاخته یـا اسـتاندارد بـا یـک 

         یسه اي به اندازه گیري بپردازد .                                                                                              دید مقا

ــدام  ــر ک ــد و ه ــدازه میگیرن ــالس ان ــود را در ک ــد خ ــه ،وزن و ق ــر و وزن ــیله مت ــوزان ب وس ــش ام دان
ــت دا ــد.این بســیار اهمی ــه یادداشــت میکنن ــري جداگان ــدازه گی ــاي ان ــم در حــین فعالیته ــه معل رد ک

دانش امـوزان را بـه گونـه اي هـدایت و راهنمـایی نمایـد ك انهـا بتواننـد تمـامی نکـات انـدازه گیـري 
دقیـق را رعایـت نماینـد.بچهها در کـالس فعالیـت کتــاب را در گروهـاي خـود انجـام میدهنـد و نــبض 

حلــه دانــش امــوزان پــس از انجــام انــدازه خــود را ســه مرتبــه در زمــان مشــخص میگیرنــد.در ایــن مر
گیــري بایــد نتــایج انــدازه گیــري خــود را در جــداول یادداشــت کــرده و ســپس انهــا را بــاهم مقایســه 

 نمایند.                                                               

                                        .اندازه گیري نقش اساسی در یادگیري علوم دارد.                      1

 .اندازه گیري یعنی مقایسه یک کمییت با یک واحد.2

گــاهی اوقــات از بچــه هــا مــی خــواهیم کــه بعضــی از وســایل را خودشــان بســازند مخصوصــاً وقتــی 
بیننــد ایــن ببیننــد وســیله اي کــه ســاختند کــاربرد دارد مــثالً ســاختن یــک دماســنج کــه وقتــی می

 برند.کند از آن خیلی لذت میمیدماسنج کار 

کنــد کــه در آمــوزان بــه ســاختن وســایل انــدازه گیــري نــه تنهــا بــه ایشــان کمــک میترغیــب دانش
فعالیت هـاي کـالس بـا رغبـت بیشـتري شـرکت نماینـد بلکـه مهـارت کـاربرد ابـزار را نیـز در ایشـان 

 دهد.پرورش می

گیري جـرم بایـد یـاد بگیرنـد کـه بـراي انـدازهزان بتـدریج در سـال هـاي آخـر دورة ابتـدایی آمودانش
ــدازه ــراي ان ــا گــرم، ب ــوگرم ی ــر، ســانتیاز کیل ــدازهگیري طــول از مت ــراي ان ــومتر و ب ــا کیل گیري متر ی

زمان از ثانیـه، دقیقـه و سـاعت اسـتفاده نماینـد امـا ایـن مطلـب نیـز بسـیار اهمیـت دارد کـه دانـش 
از واحـد مناسـب آن اسـتفاده نماینـد بطـور مثـال  گیري هـر کمیـتآموزان بیاموزند کـه بـراي انـدازه

 متر و طول کالس را با واحد متر اندازه بگیرند.طول کاغذ را با واحد سانتی

 آموزان آموزش داده شود.استفاده از واحد مناسب براي اندازه گیري یک کمیت باید به دانش



پـرورش مهـارت کـاربرد ابـزار آمـوزان سـبب گیري عـالوه بـر جلـب عالقـه دانشساختن وسایل انـدازه
 شود.در ایشان نیز می

ــاال رفــتن میــزان دقــت دانش ــه ب ــدازهســازماندهی یــک بحــث گروهــی منجــر ب گیري و آمــوزان در ان
 گردد.مشاهده می

هـاي بسـیار مهـم اسـت امـا آن چیـز گیري از مهارتاسفندیار معتمـدي (کارشـناس آموزشـی): انـدازه
گیري هسـتند بـا یکاهـا و واحـدهاي دادي را کـه حاصـل انـدازهکه نتیجۀ کار اسـت آنسـت کـه مـا اعـ

 ها بتوانیم ثبت کنیم.مربوطۀ آن

هـا را ثبـت کنـیم اسـتفاده از جـدول اسـت گرچـه مـا در تـوانیم مـا نتیجـه هایی کـه مییکی از روش
ــن قســمت مهارت ــه دانشای ــوز ب ــاي الزم را هن ــدادهه ــوزان ن ــی میآم ــه ایم ول ــیم ک ــر کن ــوانیم فک ت

آوري نتــایج، ثبــت آن نتــایج در جــدول اســت. بایســتی معلمــین رســم جــدول و ین روش جمــعبهتــر
 آموزان، خیلی خوب یاد بدهند.چگونگی ثبت اعداد در جدول را به دانش

ــیر آن ــپس تفس ــات و س ــان دادن اطالع ــت و نش ــت ثب ــودار جه ــدول و نم ــتفاده از ج ــی از اس ــا یک ه
انـد بنـابراین بایـد بـیش از ان بـه آن عـادت نکردهآمـزان مـا چنـدهاي اساسـی اسـت کـه دانشمهارت

 پیش مورد تاکید قرار گیرد.

هـا بخواهـد تـا دهنـد. معلـم بایـد از آنگیري دقـت کـافی بـه خـرج نمیها معموالً در انـدازهمعلم: بچه
 گیري هایشان دقت کافی را به خرج بدهند.در اندازه

ــ ــوردســید داوود میرشمســی (کارشــناس آموزشــی): بعضــی از اب ــه  زار و وســایل م ــاز در مدرســه ب نی
اي؛ یعنــی ممکــن اســت دردســترس همــۀ نــوعی هســتند کــه تخصصــی هســتند و همچنــین ســلیقه

کنیم کــه چنــین ابــزاري را آمــوزان نباشــد بطــور مثــال نیروســنج، دماســنج. لــذا مــا توصــیه مــیدانش
 آموزان تهیه کند.حتماً مدرسه براي دانش

کــش در دورة گیري همچــون دماســنج، متــر، تــرازو و خطاي انــدازهاســتفاده صــحیح از بعضــی ابزارهــ
گونـه وسـایل و ابتدایی مـورد تاکیـد اسـت امـا ایـن نکتـه نیـز نبایـد از نظـر دور داشـته شـود کـه این

 آموزان قرار گیرد.ابزارها معموًال باید توسط مدرسه تهیه شده و در اختیار دانش



توانـد شـود ولـی معلـم میبصـورت انفـرادي تلقـی می کـه فعالیـت انـدازه گیـري امـروزه درست است
 با شگردهایی که دارد این فعالیت را بصورت گروهی نیز اجرا کند.

گیري وجــود اي کـه درمــورد مهـارت انــدازهمحمـود امــانی (مولـف و کارشــناس علمـی): آخــرین نکتــه
ــه  آمــوزانگیري بایــد دقیــق باشــد، مــا بایــد دانشدارد ایــن اســت کــه اوالً انــدازه را ترغیــب کنــیم ب

 تر انجام دهند.توانند دقیقگیري هایشان را تا جایی که میکه اندازهاین

گیري عمومـاً بعنـوان مهـارتی کـه توسـط یـک فـرد بـه کـار نکتۀ دیگـر ایـن اسـت کـه گرچـه انـدازه
ــد بصــورت گرفتــه می ــن مهــارت را بای ــیم کــه همیشــه ای ــد تصــور کن ــا نبای شــود شــناخته شــده ام

گیري را در گــروه انجــام دهــیم یعنــی بــین اعضــاي تــوانیم انــدازهکــار گرفــت. گــاهی می انفــرادي بــه
گــروه تقســیم کــار کنــیم؛ یــک نفــر انــدازه بگیــرد، دیگــري بــه او کمــک کنــد و ســومی نتــایج را در 

 جدول ثبت کند.

ــدازه ــرات ان ــوب بســیاري از مشــاغل اســت و الزم اســت دانشمه ــۀ انجــام مطل ــوزان در گیري الزم آم
 مهارت تبحر یابند.این 

 گیري به معناي مقایسه یک کمیت یا یک واحد است.اندازه

 ساخته است و گاهی استاندارد.گاهی واحد خود

 هاي اول ابتدایی لزومی به تاکید بر واحدهاي استاندارد وجود ندارد.در سال

 آموزان است.گیري فعالیتی جالب، جذاب و مفید براي دانشساخت وسایل اندازه

گیري ضــروري تفاده از جــداول و نمودارهــا را بــراي ثبــت و نشــان دادن اطالعــات حاصــل از انــدازهاســ
 است.

 

 تهیه کنندگان:ابراهیم درج.جابر مالنوري شمسی

 استاد مربوطه:جناب آقاي رضوي                                                                         
 



 باسمه تعالی

 بسوي یادگیري فعال

 )ابزار کاربرد( - )5( مهارت ها
 ناتواننـد امـور ياریبسـ انجـام از مـا يهـا بچـه نیکـرد دقـت): یعلمـ کاشـناس و مؤلف(یامام محمود

 کـاربرد آنهـا بـه مدرسـه در مـا سـتین الزم ایـآ کننـد اسـتفاده خـوب تواننـد ینمـ را ابـزار از ياریبس
 از کارهـا يبـرا کـه میبـده ادشـانی  میبکنـ تـر توانـا را آنهـا يهـا دسـت میبـده ادیـ را ابـزار حیصح
 ابزارهـا مـا یزنـدگ در کـه میباشـ داشـته دیـبا توجـه الخصـوص یعلـ بکننـد استفاده آن مناسب ابزار
 یمـ بـازار بـه شـود یمـ اختـراع يتـر فـراوان يهـا ابـزار مـا اطراف در شود یم تر دهیچیپ مرتبا دارد

 نیـا يرو مـا نـدارد جـا ایـآ نیبنـابرا ببرنـد کـار بـه را هـا ابـزار مهـارت بـا بتواننـد دیـبا ها بچه و دیآ
  میکن دیتاک شیب از شیب مهارت

 انسـان هـر یزنـدگ در ازیـن مـورد و يادیـبن يهـا مهـارت از یکـی ابـزار کـاربرد مهـارت: مـتن ندیگو
 يهــا جنبــه بــر دیــتاک صــرفا منظــور دیــآ یمــ انیــم بــه ابــزار کــاربرد مهــارت از ســخن یوقتــ اســت

 مهـارت نیـا يریـگ کـار بـه کـه اسـت آن بـر اعتقـاد بلکـه سـتین ها ابزار از استفاده یکیزیف و یعمل
ــوان از يبرخــوردار مســتلزم  گــرفتن نظــر در و شــهیاند انیــجر نمــودن مــنظم و ذهــن در یطراحــ ت
ــل ــف مراح ــتجرب مختل ــ اتی ــ ،یحس ــ و یعمل ــ در یذهن ــام نیح ــار انج ــت ک ــا از اس ــارت رو نی  مه

 یانسـان هـر يا حرفـه و یشخصـ یزنـدگ عرصـه در بلکـه یتجربـ علـوم طـهیح در تنها نه ابزار کاربرد
 تیـموفق عـدم ایـ تیـموفق: گفـت تـوان یمـ جـرأت بـه کـه يطور به است برخوردار خاص تیاهم از

 امیــا طــول در حــد چـه تــا کــه اســت نیـا بــه وابســته خــود نـدهیآ مشــاغل در هــا انســان از ياریبسـ
ــ ــارت لیتحص ــ مه ــ و یذهن ــار یعمل ــردن ک ــح ک ــا حیص ــا ب ــتفاده و ابزاره ــب اس ــا از مناس  را لیوس

  باشد آموخته

ــرگس  هــا بچــه و دهــدیم انجــام را یتیفعــال خــودش معلــم علــوم یســنت روش در): معلــم(انیــقراب ن
 خــودش بچــه االن یولــ بمانــد ر؟یــخ ایــ بــود دقــت بــا مشــاهده آن حــاال کردنــد یمــ مشــاهده فقــط

 و کنـد یمـ يبـازنگر آنهـا در دقـت بـا کنـد، یمـ شیآزمـا را آنهـا کیـنزد از کند، یم لمس را لیوسا



 دایـپ راحـت یلـیخ توانـد یمـ را لیوسـا و اءیاشـ نیبـ یمعلـول و علـت روابـط کـه تواند یم جهینت در
 کند

 اسـتفاده در مـا آمـوزان دانـش اسـت شـده سـبب کـه عوامـل از یکـی گفـت بتوان دیشا: متن ندهیگو
 دوران از کـه میـا کـرده عـادت مـا کـه اسـت نیـا باشـند  نداشـته را یکـاف مهـارت شـانیها دست از

ــودك ــتهیپ ک ــه وس ــه ب ــو بچ ــت: « مییبگ ــزن دس ــب« ،»ن ــاش مواظ ــن« ،»ب ــر« ،»نک  و »دارد خط
 ینهــ بــدون یکــودک دوران در یحتــ بتــوان دیشــا کــه اســت یحــال در نیــا ، دســت نیــا از یجمالتــ

 ينحـو بـه بتواننـد آنـه کـه میکنـ يکـار لیوسـا بـه زدن دسـت از آنهـا ترسـاندن و هـا بچه میمستق
 فرصــت اســت شــده یســع علــوم آمــوزش دیــجد طــرح در. نــدینما اســتفاده آنهــا از مــنیا و حیصــح
ــ يهــا ــرا یفراوان ــش يب ــراهم آمــوزان دان ــا از مناســب و حیصــح اســتفاده آنهــا کــه شــود ف  را ابزاره
 دانـش يهـا ییتوانـا کـه شـودیم سـبب امـر نیـا رنـدیبگ فـرا مناسـب يریادگیـ يهـا تیـفعال قیطر

ــوزان ــهیزم در آم ــا ن ــف يه ــرتبط مختل ــا م ــارت ب ــاربرد مه ــزار ک ــرورش اب ــدی پ ــهیزم و اب  رشــد ي ن
 .گردد فراهم گوناگون يها ابزار ساخت و يریگ کار به زمان در شانیا در تیخالق

 یزنـدگ و یشـغل یزنـدگ ،يعـاد یزنـدگ يبـرا ازیـن مـورد يا هیـپا ییتوانـا کی ابزار کاربرد مهارت    
 .دیآ یم بشمار شهروند هر یعلم

 نیبـ یهمـاهنگ جـادیا و آمـوزان دانـش یعقلـ و یذهنـ رشـد سـبب ابزارهـا و یواقعـ اءیاشـ با کار    
 .گردد یم گوناگون حواس قیدق ریبکارگ و بدن ياعضا

 یمــ سـبب علـوم در ابــزار کـاربرد مهـارت يریـگ کــار بـه): یعلمـ کارشــناس و مؤلـف(یامـان محمـود
 يعالقمنــد بــا را هــا تیــفعال بکننــد شــرکت کــالس در يشــتریب عالقــه بــا آمــوزان دانــش کــه شــود

 بچـه کـه میباشـ داشـته توجـه دیـبا کنـد یمـ تـر جـذاب را مـان کالس اصوال و بدهند انجام يشتریب
 یمـ دلشـان آنهـا خـود ندارنـد مـا توسـط زهیـانگ جـادیا بـه ازیـن یلـیخ هـا ابزار يریگ کار به يبرا ها

 را ابـزار يریـگ کـار بـه مهـارت کـه میبکنـ کوشـش دیـبا مـا ابزارهـا، با بکنند کار بزنند، دست خواهد
 نـهیزم کیـ میبکنـ تیـفعال دیـبا نـهیزم دو در منظـور نیـا بـه میبـده پـرورش حیصح طور به آنها در

ــاخت ــزار س ــت اب ــهیزم دوم و اس ــتفاده ن ــا از اس ــه ابزاره ــورت ب ــب، ص ــا مناس ــب اول ام ــب مییای  راج
 :میکن صحبت ابزار از استفاده



 از يا ســاده لیوســا و یپزشــک یگوشــ دماســنج، ن،یبــ ذره ریــنظ ییابزارهــا از اســتفاده: مــتن نــدهیگو
 نشـان يشـتریب رغبـت یدرسـ يهـا تیـفعال انجـام بـه آمـوزان دانـش کـه شـود یمـ سبب لیقب نیا

 هـا تیـفعال انجـام نیحـ در دارد فـهیوظ معلـم. نـدینمل دایـپ مثبـت نگـرش زیـن علم به نسبت و داده
 .دینما بیترغ ابزارها از استفاده در دقت تیرعا به را آموزان دانش

ــا الهــه ــزار کــاربرد و لهیوســ کــاربرد در): یآموزشــ کارشــناس(عرف  دســت اســت مهــم کــه چــه آن اب
 تیــک در کــه آمــاده يتجــار لیوســا اســت لیمســا يریــگ کــار بــه در آمــزان دانــش مهــارت و يورز
 کــار بــه آمــوز دانــش قــوه بتوانــد و اســت مهــم آن يریــگ کــار بــه ينحــو دارد وجــود یآموزشــ يهــا
 يبــرا باشــد داشــته يورز دســت کــه باشــد یحــالت و خــام صــورت بــه لیوســا قــدر چــه هــر ردیــبگ

 از بتوانـد آمـاده و حاضـر لیوسـا کـه نیـا تـا بـود خواهـد بهتـر باشـد داشـته قرار ارشیدراخت کودك،
 و میســ قطعــه چنــد ، يبــاتر اگــر یکــیالکتر مــدار کیــ لیتشــک در مثــال طــور بــه کنــد اســتفاده آن

 بخواهـد آمـاده شیفـ کیـ کـه اسـت آن از بهتـر باشـد گرفتـه قـرار آمـوز دانـش اریاخت در المپ کی
 چــه هــر کــه نیحــ در مــا یآموزشــ لیوســا ایــ و مــا يهــا تیــک نیبنــابرا بدهــد لیتشــک مــدار کیــ
 زدیانگ بر هم را آموز دانش ي قوه که باشد يجور دیبا بود خواهند بهتر باشد تر شرفتهیپ

 مهــارت واقـع در و میکنـ یمــ اسـتفاده هـا ابــزار از کـه يمـوارد از یکــی): معلـم(یپهلـوان نیغالمحسـ
 هاست شیآزما انجام نیح در میبر یکارم به آن در را ابزار از استفاده

 در مختلـف يهـا نـهیزم بـا یگونـاگون يهـا تیـفعال ابـزار کـاربرد مهـارت پـرورش يبرا: متن ندهیگو
 ابـزار از اسـتفاده: لیـازقب يمـوارد هـا تیـفعال نیـا اسـت شـده ینـیب شیپـ علوم آموزش دیجد طرح

 شـاتیآزما انجـام مـوارد تـر شیبـ در و سـهیمقا ق،یـدق يهـا يریانـدازگ تـر، قیدق مشاهده منظور به
 بلکــه میمســتق صــورت بــه تنهــا ابزارنــه کــاربرد مهــارت بیــترت نیبــد ردیــگ یمــ بــر در را مختلــف

 یمـ تیـتقو میمسـتق ریـغ صـورت بـه گـرید يهـا مهـارت پـرورش زیـن و هـا تیـفعال انجـام نیدرح
 .گردد

 منظور به علوم کالس در ابزار از استفاده

 بهتر و تر قیدق مشاهده-

 تر قیدق سهیمقا-



 تر قیدق يریگ اندازه-

 مختلف يها شیآزما انجام و-

 .ردیپذ یم صورت

 اســت ابــزار ســاختن هــا بچــه يبــرا جالــب يکارهــا از یکــی): یآموزشــ کارشــناس(انیســیتقد شــکوخ
 گـرید يهـا ابـزار طـور نیهمـ و شـود یمـ درسـت وانیـول نـخ از کـه تلفـن ماننـد یمختلفـ يابزارها

 . یمصنوع يها لیفس يا و یکیالکتر يمدارها بادسنج، دماسنج، مثل

 ردیــبگ قــرار قیتشــو مــورد شــهیهم معلــم يســو از دیــبا يابتکــار يهــا يابزارهــا گونــه نیــا ســاختن
 هـا بچـه در را تیـخالق قیـطر نیـا از میتـوان یمـ مـا سـت هـا بچـه تیـخالق نشـانگر کـه نیـا يبرا

 یمـ هـا بچـه سـاده اریبسـ و یختنـیر دور لیوسـا بـا کـه میدانـ یمـ مـا همـه میبده تیوتقو پرورش
  بسارند یمختلف يها ابزار و لیوسا توانند

 تجربـه کیـ بـه منجـرب تـاینها دیـبا ابـزار از اسـتفاده و سـاخت تیـفعال هـر کـه آنجـا از:متن ندهیگو
ــ ــدگار و نیریش ــن در مان ــش ذه ــوزان دان ــردد آم ــ گ ــبا نیمعل ــفعال دادن از دی ــا تی ــچیپ يه  و دهی

 و یطراحــ آمــوزان دانــش ییتوانــا و یســن طیشــرا فراخــور را هــا تیــفعال و کــرده يخــوددار ســخت
 ندینما اجرا

 

 و سـتین امکانـات يدارا و يشـهر مـدارس مخـتص تنهـا ابـزار کـاربرد مهـارت پـرورش: مـتن ندهیگو
 جـذاب تیـفعال کیـ امکـان دسـترس در امکانـات حـداقل بـا میینمـا کوشـش یطیشـرا هر در دیبا ما
  میآور فراهم ان آموز دنش يبرا را

 بــه را کــالس کــه يابــزار ایــ و لیوســا ســاختن کــالس هــا بچــه يبــرا توجــه جالــب يکارهــا از یکــی
 ،یآبــ چـرخ دماســنج، چـون یلیوســا سـاختن مثـل کنــد یمـ لیتبــد سـرحال و زنــده و شـاد طیمحـ

 در يشـور و شـوق کـه شـود یمـ باعـث هـا نیـا وان،یـل لهیوسـ بـه تلفـن سـاختن ای یکیالکتر موتور
 باشد یبانشاط و فعال طیمح کالس، طیوح بکند جادیا کالس يها بچه



ــوط يتهــایفعال در ــه مرب ــزار ســاخت ب ــبا اب ــا ســطح و آمــوزان دانــش ســن دی  نظــر در را آنهــا ییتوان
 .گرفت

 بـه آمـوزان دانـش يبـرا سـازنده و مثبـت فیـتکل کیـ توانـد یمـ خانـه در مناسـب يابزارهـا ساخت
 دیآ حساب

 شیپـ معلمـان يبـرا کـه یخـوب یلـیخ يهـا فرصـت از یکـی): یآموزشـ کاشـناس(يمعتمـد اریاسفد
 روش را آنهــا ایــ بکننــد یمعرفــ آمــوزان دانــش خواهندبــه یمــ را ابزارهــا کــه اســت یوقتــ دیــآ یمــ

 یمــ ادتریــز یلــیخ قســمت نیــا در یانســان تعامــل و ارتبــاط يمقــدار کیبدهنــد ادیــ را يریانــدازگ
 یمـ انجـام را کـارش آخـر يهـا سـال کـه ياسـتاد از یمـوقع کیـ کـه بشـود گفتـه سـتین بـد شود
 نیآخـر کـه دییـبفرما اسـتاد کـه کننـد یمـ سـوال او از انیدانشـجو رسـد یم یبازنشستگ روز و داده
 هـر کـه دهـد یمـ جـواب اسـتاد آن اسـت چـه دیـکن یمـ تـان یمعلمـ کـار نظر از ما به که یحتینص

 لهیوسـ و مطلـب ایـ بپرسـد خواسـت خیمـ مـن از یوسـوال کـرد یمـ مراجـع من به يآموز دانش وقت
 ینـوع شـدکه  باعـث نیـا و گذاشـتم را اش شـانه يرو دسـتم مـن دهـم نشـان مـن شـد قرار که يا

 محـدب یعدسـ  کـه کـاررادادم نیـا بیـترت خـودم کـه هسـت مـوارد یحـاالبرخ  برقراربشـه  ارتباط
 چشـمش کـردم اونگـاه چشـم وبـه گـرفتم چشـمم رامقابـل یعدسـ میادبـدی میخواستیکارشوم ونحوه

 نگـاه مـن چشـم بـه وگفـتم امـوزدادم دانـش رادسـت یعدسـ بعـدهمان  شـهیم دهیـد درشـتر یلیخ
  چوقــتیه گــهید دهیــد مــن رادرچشــم رچشــمشیتصو یوقتــ کــه وجالبــه ینــیبیم یشــمابگوچ کــن

 ابـزار لهیوسـ بـه را خـودش ارتبـاط  تونـهیم معلـم لهیوسـ نیبـد.اسـت نرفتـه نیازبـ واون مـن ارتباط
 .بکند ارمحکمیبس اموزانش بادانش

 .جادبشهیا اموز  ودانش معلم  نیب یعاطف تعامل کی  که است یارخوبیبس درکاربردابزارفرصت

ــع ــته ان درواق ــایازفعال دس ــرد يته ــ يف ــه یوگروه ــه ک ــور ب ــرورش منظ ــاربرد پ ــزار ک ــالس اب  درک
 یوعــاطف  دوســتانه يفضــا کیــ جــادیا جهــت را ییگرانبهــا يفرصــتها شــوند یمــ واجــرا یســازمانده

 .کنندیم فراهم اموزان خوددانش نیب و اموزان ودانش معلم نیب هیدوسو

 امــوزان زدردانشیــبرانگ تیــخالق حــایترج ســوال کیــ رابــاطرح کــاربردابزار مهــارت تــوان یمــ یگــاه
 .است يضرور اریبس شیازما انجام نیح یمنیا نکات اموزش نکهیا ضمن.داد پرورش



ــ ــرورش از صــحبت یوقت ــزار کــاربرد مهــارت پ ــنبا صــرفا  شــهیم اب  لیازوســا کــه باشــه ينجــوریا دی
 درئبرشـون کـه هرانچـه از امـوزان دانـش کـه بکنـه يکـار دیـبا معلـم  بشـه اسـتفاده دهیچیوپ خاص
 کــه انچــه از بااســتفاده  کــه شــهیم درانهــا تیــخالق  باعــت خــود زیــن نیــوا بکننــد اســتفاده  اســت

 .بسازند را شده خواسته ازشون انچه هست دراطرافشون

 امــوزان ودانــش معلــم نیبــ قیــعم یعــاطف تعامــل کیــجادیا فرصــت ابــزار کــاربرد تیــفعال
 .دینما یم گررافراهمیکدیبا

 .است يضرور تهایفعال انجام نیدرح یمنیا نکات اموزش

 رابرطـرف مشـکل نیـا  بتونـه معلـم نکـهیا يبـرا هسـت انهـا بـودن ریکـابردابزاروقتگ ازمشکالت یکی
 انجـام کـالس يتـو را تهـایازفعال یبعضـ امـوزان دانـش  کـه بکنـه يزیـر برنامـه يا گونه به دیبا بکنه

 . بدهند انجام خانه يتو رو گهید یوبرخ بدهند

 يبــرا.اســت ابزارهــا از اســتفاده يبــرا یکــاف يفضــا نداشــتن کــاربردابزار نــهیمادرزم ازمشــکالت یکــی
 میجـادکنیا رادرنمازخانـه ییفضـا نکـهیاایو میببـر اطیـح بـه هـارو بچـه میتـوانیم مـا مشـکل نیا رفع

ــه. ــه البت ــگاهیازما اگردرمدرس ــ ش ــود یبزرگ ــته وج ــه داش ــر باش ــهیا راه نیبهت ــه ن ــش ک ــوزان دان  ام
 .بکنند استفاده ازابزار شگاهیدرازما

 بــایتقر  کــه یازمشــکالت یکــی مــا حاضــرمدارس درحــال یاموزشــ کارشــناس یعیرشــفیداوودم دیســ 
 اسـت رمتحـركیغ اعمومـای بدارهیشـ ایـ کـه اسـت بچهـا مکـتیزونیم بـودن نامناسـب هست یعموم
  .کنهیم دچارمشکل هارو ابزاربچه يریکارگ ودربه

 متحــرك کــه میبســاز یمکتــیزونیم کــه مینــیبیم الزم علــوم دردرس.موجــود طیشــرا نیــدرا نیبنــابرا
 .نشوند ابزاردچارمشکل يریدربکارگ اموزان تادانش بدارنباشندیش باشند

 واســتفاده يابزارســاز بــه را امــوزان دانــش میتــوان یمــ کــه یمهمــ يهــا ازراه یکــی.يارمعتمدیاســفند
 کـه اسـت خـوب چـه.اسـت ازابزارمختلـف ییشـگاهاینما لیتشـک میبکنـ قشـونیتشو انهـا هیوته ازابزار

ــادرهرکالس ــ م ــ کی ــک یمرکزعلم ــته  کوچ ــ داش ــه میباش ــا تابچ ــ ه ــا لهیوس ــه ییه ــاختن ک  س
ــرار یرادراونمرکزعلمــ ــتادرد بدهنــد ق ــوا  گرباشــهید يدبچهای  زبهیوشــهرن درمنطقــه را شــگاهاینما نی

 .میبگزار شینما



ــنبا  یشــیوازما یاموزشــ يکمبودابزارهــا گرچــه  چشــم کــاربردابزار مهــارت مــاازپرورش شــود دباعثی
ــنبا زیــن کننــده تیــحما عیصــنا توســط زمــدارسیتجه اماضــرورت میبپوشــ ــرار دموردغفلتی  ردیــگ ق

 .ندینما یم یاموزش لیدوسایتول به اقدام کشور یاموزش یعلم يازهاین به درپاسخ که یعیصنا.

 اموزان دانش يازکارها یشگاهینما لیتشک

 .کند یم جادیا تیفعال يرابرا يشتریب زهیانگ شانیادرای -

 .کند یم قیشترتشویب تیفعال رابه اانانی -

 .کندیم زهیجادانگیادرانهاای -

 یعلم وکارشناس مولف یمحمودامان

 يتهـایفعال از ياریبسـ مشـابه میبکنـ دییـدتاکیمابا ابـزار کـاربرد مهـارت درمـورد کـه يا نکتـه نیاخر
 تیــفعال  کیــ صــورت بــه توانــد یمــ هــم ابــزار کــاربرد مهــارت کــه اســت نکتــه نیبــرا دییــتاک گــرید

ــ ــه درنظــر یگروه ــا شــود گرفت ــ بچه ــد یم ــه توانن ــ صــورت ب ــ درســاخت یگروه ــ لهیوســ کی  ادری
ــاز واســتفاده يریبکــارگ ــاهم لهیوســ کی ــد مشــارکت ب ــابرا.کنن ــنبا نیوبن ــ یدتلقی ــه میکن ــارت ک  مه

 .است يانفراد مهارت کی کاربردابزارصرفا

 یوزنــدگ یشــغل یزنــدگ يعــاد یزنــدگ يبــرا ازیــن مــورد يا هیــپا ییتوانــا کیــ ابــزار کــاربرد مهــارت
 .دیا یم بشمار هرشهروند یعلم

  منظور به علوم ازابزاردرکالس استفاده

 وبهتر قتریدق مشاهده

 قتریدق سهیمقا

 قتریدق يریگ اندازه

 .ردیپذ یم صورت مختلف يشهایازما وانجام

 .نظرگرفت رادر انها ییتوانا وسطح اموزان دانش سن دیبا ابزار ساخت به مربوط يتهایدرفعال



 بــه امــوزان دانــش يبــرا وســازنده مثبــت فیــتکل کیــ توانــد یمــ خانــه در مناســب يابزارهــا ســاخت
 .دیا حساب

ــایفعال ــاربرد يته ــزار ک ــت اب ــادیا فرص ــ ج ــل کی ــاطف تعام ــعم یع ــ قی ــم نیب ــش معل ــوزان ودان  ام
 .دینما یم رافراهم گریکدیبا

 .است يضرور تهایفعال انجام نیدرح یمنیا نکات اموزش

  اموزان دانش يتهایازفعال یشگاهینما لیتشک

 .کند یم جادیا تیفعال يرابرا يشتریب زهیانگ شانیادرای

 .کند یم قیشترتشویب تیفعال رابه اانانی

 .کند یم زهیجادانگیا ادرانهای

 

 

 يآباد یحاج خواجه نیمحمدحس و یابوالقاسم يمحمدمهد تهیه کنندگان:

 استاد مربوطه:جناب آقاي رضوي                                                                         
 



 باسمه تعالی

 بسوي یادگیري فعال

 فرضیه سازي و پیش بینی فرضیه مهارت - )6( مهارت ها
ششمین مهارتی که ما درباره ي آن توضیح میدهیم مهارت فرضیه سازي و پیش بینی است  . در واقـع در 

دو این قسمت از فیلم ما دو مهارت را یکجا باهم بحث می کنیم دربارش ، علتش هم این است که این 

مهارت بسیار بسیار به هم وابستگی دارند اما مهارت فرضیه سازي ،فرضیه سازي یعنی چه ؟ فرضـیه 

سازي یعنی کوشش در رابطه ارائه یک یا چند راه حل براي یک مسئله وقتی که ما کوشش می کنیم 

ان را توضیع بدیم یک مسئله را یا درباره راه حلش اظهار نظر کنیم در واقع داریـم فرضـیات خودمـ

براي آن ارائه می کنیم اما پیش بینی یعنی چی ؟ پیش بینی یعنی بیان یک واقعه یا رویـداد قبـل از 

اتفاق افتادن آن ارتباط بین پیش بینی کردن و فرضیه سازي چیه ؟ در واقع ما بسیاري از مواقـع مـا 

قاشق را بـه  2ما پیش بینی هایمان را براساس یک فرضیه اي که در ذهن ماست شکل میدهیم مثالً 

یک دانش آموز نشان  می دهیم یکی از آنها سطح کدري دارد و دیگري نـو و بـراق اسـت از او مـی 

خواهیم پیش بینی بکنیم که در کدام یک از این دو اگر به چهره خودت نگاه کنی تصـویر بهتـري را 

بهتر نور را منعکس  مشاهده میکنی ؟ دانش آموز براساس این فرضیه که در ذهن دارد که سطوح براق

می کنند قاشق نو و براق  را نشان می دهد در اینجا براساس آن فریضه یک پیش بینی انجـام شـده 

 است .

فرضیه ها گاهی چشم انداز عالم را در ذهن انسان تغییر دادند مهارت فرضـیه سـازي نـه تنهـا در علـم و 

ره بشر ایفا نموده است در واقع توانـایی پیشرفت آن نقش بسزایی داشته بلکه نقش مهمی در زندگی روزم

انسانها در حل بسیاري از مشکالتشان تا میزان زیادي بستگی به این دارد که تا چه حد توانسته اند بـراي 

مشکالتشان راه  حل هاي مناسبی ارائه دهند از این رو پرورش مهارت فرضیه سازي در دانش آموزان سبب 

ل هاي گوناگون براي یک مسئله در استفاده از کلیه آموخته ها و توانـایی می شود که آنها ضمن ارائه راه ح

 هاي ذهنی خود تبحر یافته و از سویی خالقیت و ابتکار آنها نیز افزایش یابد،

 فرضیه سازي به معناي کوشش در ارائه یک یا چند راه حل براي یک مسئله است .-

 ل از رخ دادن آن است .پیش بینی به معنی بیان یک واقعه یا رویداد قب -



 معموالً پیش بینی براساس یک الگوي ذهنی و رابطه  علّت و معلولی از پیش کشف شده انجام می گیرد . -

پیش بینی و فرضیه سازي یکی از مراحل عمده تحقیق است ، ما بایستی دانش آموزان را طـوري پـرورش 

یی که متّکی به دالیلی باشد ، چقدر خوب دهیم که بتوانند خودشان فرضیه سازي کنند امّا فرضیه ها

است که وقتی دانش آموزي فرضیه اي را بیان می کند ازش بخواهیم که دالیل بیـان ایـن فرضـیه را  

بگوید مثالً اگر دانش آموزي گفت که امسال من از آخر سال وضع معدلم نسبت به سال گذشته خیلی 

اون مثالً جواب بده که سال گذشته  دو مـاه ناچـار بهتر خواهد شد می پرسیم چرا ؟ به چه دلیل ؟ و 

بودم که مدرسه را تعطیل کنم به دلیل بیماري ولی امسال تمام روزها توانستم سـر کـالس بیـاییم ، 

کتابهایم زودتر تهیه شد ، وسایلم بهتر بود ، معلم را بیشتر دوست دارم یا مسائل دیگر  بتواند بیـان 

 کند .

پیش بینی این است که باید قابل آزمایش باشد یعنی باید بتوانیم درست بودن  از خصوصیات یک فرضیه یا

یا غلط بودن آن را به وسیله آزمایش مشخص بکنیم البته معلّم باید از دانش آموزان بخواهد که پیش 

بینی هاي خودشان را به صورت مستدل و با استفاده از تجربیاتی که دارند بیان بکنند . به کـارگیري 

ش پیشین در این زمینه بسیار مهم است و در واقع پیش بینی براساس آن الگوهاي ذهنی انجـام دان

می شود ، در ضمن باید پیش بینی هاي ما براساس یک سري قواعـد و اصـول علمـی کـه از پـیش 

 شناخته شده اند بر آنها استوار باشد .

ز آن چه مورد نظر معلّـم اسـت ارائـه گاهی ممکن است دانش آموزان براي حل یک مسئله راه حلی  غیر ا

دهند در این گونه موارد معلّم نباید آنها را از ارائه راه حلی که به ذهنشان رسیده منصرف سازد بلکه 

آنها را باید تشویق نماید که ضمن ارائه راه حل خود به  راه حل هاي دیگري مسئله نیز بیان دیشند و 

عنوان مثال اگر معلّم می خواهد دانش آمـوزان بـراي خـارج  در مجموع خالقیت آنها را برانگیزد به

کردن لیوان ها از هم راه حلی با استفاده از گرما و اصل علمی انبساط ارائه دهنـد مـی توانـد ضـمن 

استقبال از دیگر راه حل هاي آنها از دانش آموزان بخواهد تا راه حلی نیز با اسـتفاده از اصـولی کـه 

 ند .مورد نظر اوست ارائه ده

فرضیه ها و پیش بینی هاي دانش آموزان باید قابل آزمایش باشند و آزمایش ، درستی یـا نادرسـتی  -

 آنها را روشن نماید .

یک پیش بینی خوب باید به طور منطقی بر اصول و قوائد علمی از پـیش آموختـه اسـتوار باشـند و  -

 همراه با استذالل بیان شوند .



ان باید به آن توجه بکنند این است که شرایطی ایجـاد بکنـد تـا دانـش نکته اي که در فرضیه سازي معلّم

آموزان راه حل هاي مختلفی را ارائه بدهند زیرا این راه حل هاي مختلفی که ارائه می شود خالقیـت 

دانش آموزان را بروز می کند به طور مثال در یک کالسی به دانش آموزي مسئله اي دادیـم کهـخ در 

ش آموز نشستند ، در یک طرف کسی که سـبک بـود و در طـرف دیگـر فـردي یک االکلنگ دو دان

سنگین تر ، بعد از پرسش و پاسخ هاي متعدّد راه حل هایی که ارائه شد دانش آموزي این پیشنهاد را 

کرد که بهتره االکلنگ را به شکلی بسازند که یک طرف صندلی آن متحرك باشد خب پیشنهاد ایـن 

چقدر دانش آموز در سطح عمیقی در این رابطه فکر کرده این خیلی مهـم  راه حل نشان می دهد که

است که بچه ها به این اعتقاد برسند که معمواالً براي حل مسائل بیشتر از یک راه حل وجـود دارد و 

تنها یک راه حل نیست یا اولین راه حل بهترین راه حل نیست ، رساندن بچه ها بـه ایـن موضـوع از 

 معلّمان باید مورد توجه قرار دهند .مسائلی است که 

گاهی اوقات بچه ها الزمه که از اظهار نظرهاي خودشان در زندگی واقعی دفاع بکنند ، ما بایـد ایـن دفـاع 

کردن را به بچه ها یاد بدهیم خصوصاً اینکه دفاعشان با دلیل باشد ، مهارتفرضیه سازي میتوانـد در 

که دانش آموزان می آیند و در مقابل دانش آموزان  دیگر قـرار  این زمینه مثمر ثمر باشد مثالً موقعی

 می گیرند و فرضیه هاي خودشان را با دلیل عنوان می کنند .

ما باید بچه ها را ترغیب کنیم به این موضوع که از فرضیه ي خودشان دفاع کنند به این ترتیب هم قـدرت 

 استدالل آنها را پرورش می دهیم .اعتماد به نفس را در آنها تقویت می کنیم م هم قدرت 

گاهی اوقات در کتابهاي علمی از عبارت فرضیه سازي به معنی ارائه یک توضیح احتمالی درباره علّت یـک 

پدیده نیز استفاده می شود که این تعریف تا حد زیادي می تواند به تغییر یافته هانیز تعبیر شود . در 

ون یکگ پدیده است کـه بـه درسـتی یـا نادرسـتی آن چنین حالتی فرضیه توضیح احتمالی پیرام

اطمینان کامل وجود ندارد واضح است که بین این معناي فرضیه سازي و معناي اصلی آن یعنی ارائـه 

راه حل هاي گوناگون براي حل یک مسئله تفاوت  بنیادي و عمیق وجود ندارد ، در واقع این دو تعبیر 

مدل یا راه حل براي توضیح یک پدیده یـا حـل یـک مسـئله از فرضیه سازي به نوعی در ارائه یک 

 اشتراك دارد و هر دو براحتمالی بودن و عدم قطعیّت آن توضیح یا راه حل تاکید می کنند .

آخرین نکته اي که درباره مهارت فرضیه سازي و مهارت پیش بینی مطرح است این است که قـرار نیسـت 

تمام پیش بینی هایی که می کنند درست باشد گاهی پیش  تمام فرضیه هایی که بچه ها می سازند و

می آید که بچّه ها براساس الگوهاي غلط علمی که شکل گرفته در ذهنشان فرضیه هاي غلطـی مـی 

دهند یا پیش بینی هاي نادرستی انجام می دند ، در اینجا معلّم بهتره با فرضیه ها و پیش بینی هـاي 

ري بکند که آنها واهمه نداشته باشند از اظهار نظر و پـیش بینـی آنها برخورد مثبتی داشته باشد کا



کردن و فرضیه سازي و با یک برخورد مثبت و مساعد آنها را به سـمت تصـحیح اندیشـه هایشـان 

 هدایت بکند.

گاهی اوقات ما مواجه می شویم با دانش آموزانی که فرضیه هاي نادرست را ارائه می دهند ، بهترین کار این 

از یافته هاي خود دانش آموز استفاده بکنیم و آن چیزي را که می داند ازش بهره بگیریم به  است که

روش سقراطی به اصطالح با پرسش و پاسخ برسیم به آن جایی که بچّه خـودش متوجـه اشـتباهش 

 بشود ، در غیز این صورت اگر بچه............که خیلی دارد منحرف می شود از موضوع با یک راهنمـایی

کوچک ، آن را هدایتش کنیم به مسیر درس که حداقل بچّه این احساس در خودش پیدا بکند که بـه 

 هر حال من هم صاحب نظر هستم و میتوانم نظراتی را ارائه دهیم که شاید مفید باشد

 فرضیه سازي و پیش بینی دو مهارت زمینه ساز تحقیق در دانش آموزان هستند . -

 در ارائه یک یا چند راه حل براي یک مسئله است . فرضیه سازي به معناي کوشش -

 پیش بینی به معناي بیان یک واقعه یا رویداد قبل از رخ دادن آن است . -

 ارائه فرضیات و راه حل هاي ابتکاري و خالقانه باید مورد تشویق قرار گیرد . -

 گاهی فرضیه سازي به معناي ارائه یک توضیح احتمالی در مورد یک پدیده است . -

 فرضیات غلط هم به اندازه فرضیات درست باید مورد توجه قرار گیرد و مهم تلقی شوند. -

پرورش قدرت اتکا به نفس و دفاع از نظرات خود در هنگام ارائه فرضـیات و پـیش بینـی هـا قابـل  -

 تحصیل است .

 

 

 

 آباد بغداد زاده یدهقان ثمیم،  ینیحس نیالد شهاب دیس    تهیه کنندگان:

 مربوطه:جناب آقاي رضوياستاد 
 



 باسمه تعالی

 بسوي یادگیري فعال

 ))يریگ جهینت( ها افتهی ریتفس مهارت - )7( مهارت ها
 هفتمین مهارتی که دربارش گفتگو میکنیم مهارت تفسیر یافته ها یا نتیجه گیري است :  (محمد امانی) 

آوري بکنیم در واقع ببینید تمام مهارتهاي دیگر به ما کمک میکنند که یک سري یافته هایی را جمع 

اما تبدیل این یافته ها یک الگو مفهومی توسط این مهارته که انجام میشود بنابراین بسیار مهم است که 

 بچه ها یاد بگیرند چگونه یافته ها را تفسیر کنند و نتیجه گیري درست انجام بدهند.

بر اساس یافته هاي تفسیر یافته ها به معناي یافتن یک الگوي کلی ، یک مفهوم کلی ، یک مفهوم که 

 بنا کوچک کوچک بنا شده و به نسبت جامع به این معناست.

درواقع به وسیله ي مهارت تفسیر یافته ها و نتیجه گیري ذهن بچه ها فعال میشود و اون ها یک تفکر 

 منظقی باز و مبطنی بر شواهد و دالیل علمی پیدا میکنند.

ی حاصل مشاهدات بسیار دقیق و جمع آوري اطالعات بسیاري از یافته هاي دانشمندان و قوانین علم

 درباره ي یک پدیده مقایسه ي آن ها و نهایتا نتیجه گیري و تفسیر اطالعات جمع آوري شده است.

درواقع مهارت تفسیر یافته ها به معناي کشف رابطه هاي علت و مهلولی مفهوم هاي یکی و تامین هایی 

 بتا جامع در ذهن دانش آموز شکل میگیرد.است که به شکل قانون و یک قاعده نس

در طرح جدید آموزش علوم فعالیت ها به گونه اي پیش بینی شده اند که دانش آموزان در جریان انجام 

 آنها با مشاهده دقیق و مقایسه یک پدیده در شرایط مختلف نهایتا به یک نتیجه گیري مناسب برسند.



ته هاي صحیح دانش آموزان باید ضمن استفاده از تجربیات براي انجام نتیجه گیري خوب و تفسیر یاف

پیشین خود از مشاهداتی که انجام میدهند به نحو مطلوب استفاده نمایند و عمیقا درباره اینکه چه 

نتیجه اي از هر آزمایش میتوان گرفت فکر کنند نکته اي که معلم باید به آن توجه داشته باشد هدایت 

هایتا دانش آموزان خود به نتیجه گیري بپردازند و نقش معلم صرفا تصحیح کالس به گونه ایست که ن

 نتایج آن ها از طریق پرسیدن پرسش هاي مناسب و ارائه توضیحات الزم است .

نتیجه گیري و تفسیر یافته ها به معنی ارائه یک توضیح کلی درباره مجموعه اطالعاتی است که دانش 

یک موضوع جمع آوري کرده است. فرایند یادگیري گاهی با یک  آموز از راه هاي گوناگون درباره

مشاهده مقایسه طبقه بندي و جمع آوري اطالعات و حتی اندازه گیري درباره ي یک موضوع آغاز و 

 تفسیر یافته ها و نتیجه گیري از آن ها پایان میپذیرد.

 م در ذهن دانش آموزان است .تفسیر یافته ها در واقع نقطه ي نهایی فرایند یادگیري و تشکیل مفهو

در تفسیر یافته ها گاهی دانش آموز ها بر اساس یک مشاهده اي که انجام میدهند یک استقرار ناقص 

انجام میدهند و یک نتیجه گیري انجام میدهند. این نتیجه گیري ممکن است صد در صد درست نباشد 

هارت تفسیر یافته ها در این بسیار فراتر در همین حد از آن ها قبول میکنیم اما فراموش نکنید که م

 میرود. و به کشف الگو هاي کلی و قوانینی که جمعیت بیشتري دارند قدم بر میدارد.

در تفسیر یافته ها ما باید به بچه ها یاد بدهیم که در نتیجه گیري کردن و : (زهرا سادات یاسینی)

 .تعمیم دادن با احتیاط عمل بکنند و عجله به خرج ندهند

دانش آموزان باید بیاموزند که در نتیجه گیري ها و تصمیم هاي خود از عجله بپرهیذند و سعی کنند 

آزمایش خود را با آزمایش هاي جدید تایید نمایند. در بسیاري از فعالیت ها کشف رابطه بین یک تغییر 

 .با متغیر هاي دیگر سبب میشود مهارت تفسیر یافته در دانش آموزان پرورش یابد



وقتی که ما به دانش آموزان بگوییم که موضوعی را تفسیر کنند یا نتیجه گیري : (اسفندیار معتمدي)

کنند معموال این دانش آموز اطالعات قبلی که دارد با مشاهدات جدیدش را پیوند میدهد و نتیجه ي 

گیري میتواند به پیوند اطالعات قبلی و مشاهدات جدید میشه.نتیجه گیري که البته خود همین نتیجه 

عنوان پایه ي اطالعات بعدي و مشاهدات بعدي باشد و همین ترتیب دانش آموز با تفسیر یافته ها 

نتیجه گیري میتوانند دائما اطالعات قبلی خودش را با مشاهدات جدیدش به هم پیوند بده و از لحاظ 

 ذهنی رشد و تکامل پیدا کند.

سیر غلط که از جانب بچه ها مواجه بشه نباید از خودش عکس اگر معلم گاهی با تف: (شکوه تقدیسیان)

العمل هاي منفی نشان بدهد.چون این کار باعث میشه که در بچه ها یک خود سري ایجاد بشه که آنها 

 دیگه هیچ نوع سوالی را مطرح نکنند.

سواالت جدیدي که  بهترین راه اینه که معلم به بچه ها اجازه بده که با اونها با فعالیت هاي جدید و با

 معلم مطرح میکند خود به خود راه حل جدید و صحیح را پیدا کند.

نهایتا در آخر فعالیت نظرات که جمع بندي شد به یک الگو ي کلی میرسند. در اینجا نتیجه براي ما 

 مهم نیست.

ینه که بچه بلکه اون فرایند تعامل ، تبادل نظر و بحثی که بین بچه ها پیش می آید مشارکت گروهی ا

ها در حین فعالیت نظرات مختلفی به نظرشون میرسه و بیان میکنند. نظراتشون مهم است حاال اینکه 

 آیا صحیح است نتایج یا نه.

 اون باز زیاد مد نظر نخواهد بود.

در هنگام ارائه تفسیر هاي غلط توسط دانش آموزان باید زمینه تصحیح تفسیر توسط خود دانش آموز را 

 ازیم .فراهم س



در دوره ابتدایی پیش از آنکه بر روي صحت نتیجه گیري دانش آموزان تاکید شود بر روي کوشش 

 ایشان در ارائه یک تفسیر منطقی تاکید میگردد.

 آخرین نکاتی که در مورد مهارت تفسیر یافته ها و نتیجه گیري مطرح است اینه :: (محمد امانی)

دانش اموزان در یک کالس و علی الخصوص اختالف سطح دانش یکی اینکه معلم باید به اختالف سطح 

آموزانی که در پایه هاي مختلفی هستند توجه بکند مثال در پایه هاي اول ، دوم و حتی سوم ابتدایی ما 

نمیخواهیم نتیجه گیري هاي پیچیده و تفسیر یافته هاي خیلی سطح باال بچه ها انجام بدهند اما به 

ر میره اونها در مقابل تفسیر هاي پیچیده تري هم قرار میگیرد. نکته ي دومی که تدریج که سنشون باالت

در اینجا وجود دارد اینه که معلم باید ذهن بچه ها رو اجازه بده که در تفسیر یافته ها فعال بشه اونها رو 

اون طوري دائما خودش در یک مسیر معین و اون طرز تفکر خودش رو به اونها القاء نکندکه اونها فقط 

فکر کنند که معلم میخواهد بهتره که در مواقعی که اونها تفسیر غلطی انجام میدن کوشش بکنند که 

معلم که با پرسیدن سواالت مناسب اون ها رو به راه صحیح هدایت بکند تا اون ها تفسیر مناسبی 

 خودشون ارائه بدهند.

تفسیر غلطی میکنند قطع کند سخن اونها رو و اینکه معلم به محض اینکه مواجه میشود با اینکه اونها 

 تفسیر صحیح را خودش بیان کند.

اخرین نکته اي که باید اشاره کنیم بهش اینکه اصوال در هنگام تفسیر یافته ها و نتیجه گیري در تعمیم 

 و عمومیت بخشیدن به نتیجه هایی که گرفته ایم باید با احتیاط عمل کنیم و این با احتیاط عمل کردن

رو به دانش آموز آموزش بدهیم مثال اگر دانش آموزان در مورد یک گیاه ، دو گیاه آزمایشی انجام بدن و 

دیدن که با آب بیشتر این گیاه سر زنده تر میشه و شاداب تر میشه نباید زودي این نتیجه گیري کنند 



بهتر میشوند و رشد  که همه ي گیاهان با آب دادن زیاد بهشون این ها سر زنده تر و شاداب تر و

 میکنند.

 باید کال یاد داد به بچه ها که در هنگام تعمیم دادن نتایج با احتیاط عمل کنند.

 تفسیر یافته ها به معنی کشف الگو ها رابط قاعده ها و قانون ها و مفاهیم کل است.

زه گیري و یک تفسیر هاي خوب حاصل به کار گیري دقیق دیگر مهارتها و همچون مشاهده دقیق اندا

 طبقه بندي و مقایسه یافته هاست.

روش علمی به ما می آموزد که در تعمیم نتیجه گیري ها باید از عجله پرهیز کنیم و با احتیاط عمل 

 بنماییم.

توجه به سن دانش آموزان و میزان توانایی هاي ذهنی ایشان در طراحی فعالیت هاي مربوط به تفسیر 

 یافته ها ضروري است.

 

 

 

يمطهـر رضـا محمـد،  يانتظـار دیسعـ  کنندگان:تهیه   
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 باسمه تعالی

 بسوي یادگیري فعال

 تحقیق طراحی مهارت - )8( مهارت ها

 دهـیم مـی قـرار بحـث مـورد فـیلم مجموعه این در ما که مهارتی آخرین عبارتی به و مهارت هشتمین
 .است تحقیق طراحی مهارت

 کـردیم بحـث هـم بـا دربارشون قبال که است مهارتهایی تمام جمع حاصل کالم یک در تحقیق طراحی
 طراحـی نـام بـه جـامع مهارت یک شوندبه می تبدیل و گیرندمی قرار هم کنار در ها مهارت تمام یعنی

 تحقیق

 مختلـف هـاي عرصـه در بشـر هاي بریافته که میزانی همان به تکنولوژي و علم افزون روز پیشرفت با -
 پاسـخ یـافتن و یابد می افزایش نیز او زندگی چراهاي و مشکالت اندازه همان به شود می افزوده زندگی

 .دارد خوشبختی از معاصر انسان تلقی روي مستقیمی تأثیر چراها این براي

 آمـوزش اي گونه به باید بود خواهند آینده پیچیده دنیاي شهروندان که امروز آموزان دانش است بدیهی
 یـک بـا منطقـی برخـورد چگـونگی و نمـوده پیدا را مشکالت و مسائل این با مواجهه آمادگی که بیابند
 يهمـه سـطح تـرین عـالی کارگیري به که تحقیق طراحی در یافتن مهارت رو این از بیاموزند را مسئله

 جدیـد درطـرح پایـه مهـارت یـک عنـوان بـه مسئله حل روش به تسلط نیز و است یادگیري مهارتهاي
 .است گرفته قرار توجه و تأکید مورد علوم آموزش

 بـا مـا مسـئله یـک حل براي کوشش یعنی تحقیق طراحی چی؟ یعنی تحقیق طراحی اما: امانی محمود
 تحقیق طراحی مهارت داریم واقع در آنها حل براي کنیم می که کوششی و مواجهیم زیادي هاي مسئله

 .گیریم می کار به را

 :کنند می ذکر مرحله پنج اصوال تحقیق طراحی براي



 بچـه کنـیم می تأکید هم مسئله برروییافتن ما البته است مسئله وفهم مسئله با شدن مواجه:اول مرحله
 و محیطـی زیسـت مسـائل.  بدهند وتشخیص بیابند را ها مسئله اطرافشان محیط از بتوانند باید ما هاي
  مسائل دیگر

 .است مسئله درباره اطالعات آوري جمع تحقیق طراحی در گام دومین

 سازي فرضیه مهارت کارگیري به واقع در حل راه پیشنهادچند حل، راه چند کردن پیدا گام سومین

 تواننـد مـی مسئله اون براي جوابی ها این آیا که این و حلها راه و ها فرضیه این آزمودن گام چهارمین و
 یانه؟ بشود محسوب

 انجـام کـه اسـت فعالیتهایی از گیري نتیجه و ها یافته تفسیر تحقیق طراحی مراحل در قسمت آخرین و
 آمده بیرون سرافراز ها فرضیه زمونآ از که نهایی حل راه يدرباره قضاوت واقع در و ایمداده

 راههـایی آن حـل براي کنند می کوشش مسئله با شدن مواجهه از پس آموزان دانش تحقیق طراحی در
 بـا بایـد را آمـوزان دانش ترپایین درسالهاي است بدیهی کنند آزمایش را آنها سپس و نموده پیشنهاد را

 نفـس بـه اعتمـاد راه ایـن در و باشند آنها حل به قادر راحتی به که مسائلی نمود مواجه تر ساده مسائل
 همـراه ترپیچیده مسائل مقابل در را آنها باالتر سالهاي در توانیم می تدریج به سپس. کنند پیدا بیشتري

 حـل مختلـف مراحـل جدي اجراي مستلزم آنها حل که مسائلی. دهیم قرار بیشتري گذار تأثیر عوامل با
 .باشد اطالعات آوري جمع ویژه به مسئله

 زنـدگی همـان تحقیـق طراحـی کـه بدانیم بید ولی چی؟ یعنی تحقیق طراحی که کنیم می فکر گاهی
 می که وقتی و ماست زندگی روزهاي دقیقا تحقیق من نظر به. ندارد زندگی با تفاوتی هیچ و است کردن

 مـی فکر و زنم می برایشان را مثال همین بکنند تحقیق طراحی چگونه که بدهیم یاد ها بچه به خواهیم
 سـنگین اول اصـطالح ممکنـه کـه مفهومی این با باید چگونه که یگیرند م یاد بهتر خیلی جور این کنم
 تقسـیم مختلـف هـاي گـروه بـه رو هـا بچـه شـما که وقتی در حتی حقیقت در. بشن آشنا بیشتر باشه
 چـه بکنیـد تقسـیم وسـایل چگونـه بایـد کـه دونید می خودتون ها بچه که گیدمیی بهشون و کنیدمی

 چگونه که کنیدمی دعوت را ها بچه دارید هم اینجا بکنید رفتار چگونه و بیارید خودتون همراه چیزهایی
 و شـیرین و سـاده بسـیار مفهـوم ابتـدایی دوره در تحقیـق طراحـی پس بدهند انجام را تحقیق طراحی



 بـراي هسـت که ترتیبی همون به را مفهوم این بتواند معلم اینکه شرط به دارد ها بچه زندگی به نزدیک
 .بندازه جا ها بچه

 گیـري نتیجـه و آزمـایش حل راه چند ارائه اطالعات، آوري جمع مسئله طرح مراحل تحقیق طراحی در
  کنیم مبذول را الزم توجه آنها به باید و بوده اهمیت حائز

 پیش از کامال ترتیبی با و هم از مجزا طرز به باید مسئله حل مراحل از یک هر انجام که نمود تصور نباید
 مناسـبی مسـئله بـا آموزي دانش وقتی واقع در پذیرد انجام اي کلیشه کامال قالب یک در و شده تعیین
 ذهـن در موجـود پیشـین اطالعـات تمـامی کوتاه بسیار زمانی فاصله یک در است ممکن شودمی مواجه

 مراحـل از برخـی حـذف معنی به این و نماید ارائه آن براساس را حلی راه بالفاصله و نموده مرور را خود
 بـه مسئله حل و تحقیق طراحی مراحل باشد تر پیچیده و جدیدتر مسئله هرچه البته نیست مسئله حل

 .شد خواهد انجام یکدیگر از تري مفصل و مجزاتر شکل

 است مسئله یک حل براي کوشش معناي به تحقیق طراحی

 :از عبارتند تحقیق طراحی پنجگانه مراحل

 مسئله دقیق فهم -

 موضوع درباره اطالعات آوري جمع -

 حل راه چند یا یک بینی پیش -

 حلها راه آزمودن -

 نتایج تفسیر و گیري نتیجه -

 معتمدي اسنفدیار -

 ایـن بـه سوالی که اگر زنیم می مثال است اهمیت با بسیار تحقیق امر در متغیرها کنترل مسئله -
 کـه دونـیم می است موثر مایعات تبخیر میزان در عوامل از یک کدام که یکنیم طراح بخواهیم ما ترتیب

 مـا خوب... دیگر عوامل شاید باد، وزش فشار، دما،باشد، موثر تواند می مایع جنس داریم ما متغیر تا چند
 را عوامـل دیگـر است الزم بگیریم نظر در مایع جنس با را تبخیر میزان بخواهیم که باشد براین قرار اگر



 اون بـین رابطـه یا و بگیریم مطلوب نتیجه بتوانیم و باشیم داشته متغیر کمیت یک فقط داریم نگه ثابت
 .آوریم بدست تر درست را هست ما نظر مورد که تغییراتی

 ایـن بگیـرد قـرار توجه مورد بسیار باید که نکاتی از یکی تحقیق طراحی در یاسینی سادات زهرا -
 تغییـر عامـل یـک اینکه یعنی کنند کنترل خوبی به را متغیرها که بدهیم یاد ها بچه به باید ما که است
 گیـاه رشـد در را نـور تـأثیر که بخواهیم اگر مثال طور به. شوند داشته نگه ثابت عوامل بقیه و شود داده

 تغییـر را نـور عامـل فقـط و باشـد یکسان شرایطشان تمام که کنیم انتخاب یکسان گیاه دو باید ببینیم
 .دهیم

 آن در که عنصر یک به فقط و دارد نگه ثابت را عناصر تمامی بایست می معلم متغیرها کنترل در -
 بدهد تغییر را وآن کند توجه هست مدنظرش متغیر

 تحقیـق آن در کـه بیاموزنـد باید تحقیق طراحی نوع از فعالیت یک انجام حین در آموزان دانش -
 آمـوزان دانـش وقتـی مثـال عنـوان بـه دهنـد تغییر را عواملی چه و داشته نگه ثابت باید را عواملی چه

 و داشته نگه ثابت را عوامل همه باید کنند می تحقیق الکتریکی آهنرباي یک قدرت موثر عوامل يدرباره
 باحالـت و داده تغییر را آهنی میخ اندازه بار یک پیچها سیم دور تعداد بار یک مثال عامل یک تنها بار هر

 .بپردازند گیري نتیجه به سپس و  مقایسه قبل

 فعالیـت از کـه هستند ها بچه این فعالیت یک پایان در که است این دارد اهمیت بسیار که آنچه -
 .معلم نه گیرندمی نتیجه

 است تحقیق یک نتایج اعتبار عدم یا اعتبار مالکهاي از یکی متغیرها کنترل به جدي توجه -

 چـه و داریـم نگـه ثابـت بایـد را عـواملی چه تحقیق یک در اینکه به توجه یعنی متغیرها کنترل -
 دهیم تغییر را عواملی

 توجـه آننتیجـه به و داد تغییر را مسأله در موثر عوامل از یکی تنها باید آزمایش انجام بار هر در -
 نمود

 اولـین کنـیم اشـاره آن بـه بایـد تحقیق طراحی مهارت در که نکاتی آخرین به رسیم می: امامی محمود
 بـه مسـتلزم واقـع در تحقیـق طراحـی مهـارت دیدیـد کـه همانطور که هست مسئله این یادآوري نکته



 توجـه اینکـه دویم نکته دادیم توضیح آنها درباره قبال که مهارتهایی است دیگر مهارتهاي تمام کارگیري
 بـی خـاطر بـه مـا هـاي بچه خصوص به است مهمتر مسئله حل از مسئله یافتن گاهی که باشید داشته

 را آنهـا بایـد اینهـا که هست شون اطراف در بسیاري مسائل گاهی دارند اطرافشون محیط به که توجهی
 محـیط در بشـوند مواجـه آنها با باید الاقل نشوند آنها حل به موفق اگر حتی کنند فکر دربارشون بیابند

 به بروند ا بچه که کنید تشویق را را مسئله این یافتن آنها خانواده يدرباره زندگیشان يدرباره زیستشان
 در کـه نکتـه آخـرین و کنید تشویق را او کرد مطرح مدآ و یافت را جدید يمسئله که هرکس و دنبالش
 ایـن در اش زیبایی هم تحقیق طراحی مهارت که است این کردیم تأکید آن به دیگر فیلمهاي از بسیاري

 اطالعـات آوري جمـع در هـم اینکـه از ببرند لذت ها بچه و شود انجام گروهی صورت به گاهی که است
 رسـند می آن به گروه در مختلف افراد رو مختلفی حلهاي راه هم کنند می مشارکت هم با مسئله درباره

 هـم بـا مراحـل همـه در پردازنـد مـی گیـري نتیجه به هم با نهایتا و آزمایند می دیگر هم با را فرضیات
 کنند می مشارکت

 مسئله یک حل جهت در کوشش یعنی تحقیق طراحی -

 است یادگیري دیگر مهارتهاي تمامی کارگیري به مستلزم تحقیق طراحی -

 است مسئله حل از مهمتر بسیار مسأله یافتن گاهی -

 دارد برعهده اساسی نقش متغیرها کنترل تحقیق طراحی در -

 بـا آنهـا کـردن مواجه و آموزان دانش در رغبت و انگیزه ایجاد بیشتر ابتدایی دوره در معلم نقش -
  ها مسئله پاسخ آموختن تا است مناسب و جذاب مسائل

 توجـه ایشـان ذهنـی و یجسـمی ها توانایی سطح و سن به باید آموزان دانش به مسائل ادامه در -
 .داشت

 

                                                        کریمی صادق محمد، دهقانی علیرضا   تهیه کنندگان:

استاد مربوطه:جناب آقاي رضوي                   
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