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 )طرح موضوع و بیان مساله ( :مقدمه 

انش بشری است كه حاصل مطالعه وجست وجوی اودرشناخت جهان مادی ونظام وقوانین علوم تجربی بخشی ازد

آن است.این درس بی شك یكی ازدروس پراهمیت دوره تحصیلی متوسطه اول محسوب می شود،چراكه پایه 

چهاردرس شیمی،فیزیك،زمین شناسی وزیست شناسی دوره متوسطه دوم رااین درس مهم تشكیل می 

 .وای كتاب درسی علوم تجربی وروش تدریس آن ازاهمیت ویژه ای برخورداراستدهد.بنابراین محت

باالجبار باید با روش های قدیم تدریس مانند سخنرانی، 8731 متاسفانه در كشورما این درس تاحدودسال

پرسش وپاسخ و...تدریس می شد)به دلیل نوع محتوای كتاب درسی(. اما توجه به گسترش نیازهای دانش آموزان 

 درروش ودرنتیجه  ونیزاهمیت روزافزون علوم تجربی كارشناسان رابرآن داشت كه درمحتوای این كتاب درسی

باچاپ كتاب جدیدعلوم 18-13تحصیلی تغییردرسال این لذا. كنند ایجاد اساسی تغییرات آن تدریس های

 تجربی سال اول راهنمایی آغازشد.

زیادی است بخش مربوط به انجام آزمایش های این كتاب یكی ازبخش هایی كه دركتاب جدید دارای اهمیت 

 است كه سعی شده است تاحدامكان بتوان آن هارابااستفاده از وسایل وموادآزمایشگاهی ساده تری انجام داد.
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مسلما یكی از روش های مهم فعال تدریس،مخصوصا دردرس علوم تجربی انجام آزمایش است.چراكه كسب 

ریزی،مشاهده دقیق،اندازه گیری،ثبت دقیق ودرست اطالعات،ارائه صحیح نتایج ویافتن  مهارت هایی مانند برنامه

 ارتباط منطقی بین متغیرهاباانجام این فعالیت عملی ،ممكن ومیسرمی شود.

ازدیگرسوانجام آزمایش،آن هم توسط دانش آموزان وبانظارت معلم،آنان را قادر می سازد تا درباره اهداف آن 

تفكربپردازندوبابررسی نتایج حاصله درك روشنی ازمفهوم آموزش داده شده به دست آورند.  فعالیت علمی به

انجام آزمایش دررده بندی تكالیف برحسب حیطه های یادگیری درزمره تكالیف مهارتی می باشد كه موجب 

 پایداری آموخته هامی باشد.

 اهمیت  نیز نشانگر«ام می دهم،می فهمممی شنوم،فراموش می كنم؛می بینم،به یادمی آورم؛انج»مثل معروف:

 .است آموزان دانش توسط آزمایش انجام العاده فوق

دیویی نیزبهترین روش آموزش رابه كاربردن روش پژوهش علمی ازسوی خوددانش آموزمی داندو كارمعلم 

 رابیش ازهرچیزدیگر،راهنمایی ویاری آنان درپژوهش می داند.

دارچیزی رافرامی گیردكه به طورخودآگاه وفعاالنه درباره آن به فعالیت های انسان تنهاوقتی به طورعمیق وپای

 عینی وذهنی بپردازدوخودازآن كوشش هانتیجه گیری كند.

 اهداف گزارش :

 هدف تخصصی :

 ابتدایی چهارم  تجربی علوم درس در آموزان دانش درسی وضعیت بهبود - 0
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 اهداف جزئی :

 ر درس علوم تجربییافتن علل ضعف دانش آموزان د – 0

 یافتن علل بی عالقگی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی – 1

 یافتن روش هایی جهت بهبود و تقویت یادگیری درس علوم تجربی  – 3

 

 

 

 تجربی چهارم ابتداییموانع یادگیری علوم 

 چهارم ابتدایی تجربی علوم ابكت در شناختیافر یگاهیهاآ نسبی ضعف

 كامل یادگیری برای مفهومی های چارچوب نهادن همبر لزوم

 چهارم تجربی علومتاب ك مفاهیم بودن ناكاربردی

 چهارم ابتدایی تجربی علوم های دركتاب كم خالقیت

 علوم چهارم دركتاب پیچیدگی و نو های ایده به توجهی كم

 چهارم تجربی علوم دركتاب خالقیت به توجه عدم
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 چهارم تجربی علوم ابدركت علوم آموزش زمان كمبود

 چهارم تجربی علوم دركتاب همیاری ی شیوه به آموزش لزوم

 چهارم ابتدایی تجربی علوم دركتاب كاوشگری یادگیری بودن بخش اثر

 ارزیابی از وضع موجود :

پایه  آموزگارخدمت به عنوان  سال سابقه...............علوم تجربی با ..................دارای مدرك  ........................اینجانب 

دریكی  به عنوان آموزگار علوم تجربی پایه چهارم 94-95در سال تحصیلی  هستم. در آموزش وپرورش چهارم

 ................ .................به نام مدرسه  .................استان  .................آموزش وپرورش شهرستان ...................ازمدارس 

 نفر بود . 11تعداد دانش آموز پایه چهارم  مشغول به تدریس بودم .

 در وضعیت متوسط قرار داشتند .ازنظر اقتصادی  كالسدانش آموزان این 

دردرس علوم تجربی می باشد كه  چهارممسئله ی مورد مطالعه مربوط به تقویت یادگیری دانش آموزان پایه ی 

دم توجه وبی عالقگی دانش آموزان به درس ونمرات پایین وعدم طی چند جلسه تدریس وپرسش متوجه ع

نگرانی واهمیت تعدادی ازدانش آموزان به این نمرات پایین بااین اظهار كه مااز پایه ضعیف هستیم ویاد نمی 

گیریم واظهار گروهی دیگر كه چندین دور برای امتحان خوانده اند ونمرات پایینی گرفته اند درصدد برآمدم كه 

 . لت راجویاشوم واین معضل رابرطرف كنمع



 

خرید فایل ورد و قابل ویرایش این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای این 

گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید.

7 
 

 جمع آوری اطالعات

جهت دستیابی به علل مشكل از طریق مشاهده ی خستگی وبی عالقگی دانش آموزان درهنگام تدریس 

،مصاحبه باخود دانش اموزان وبررسی پاسخهای آنان ،مصاحبه باوالدین دانش آموزان ، مصاحبه با مدیر ومعاون 

سال قبل ،بررسی نمرات دانش آموزان درسال آموزگار ت گروه آموزشی علوم خصوصاً آموزشی ، بحث درجلسا

 .ده بودم آور دست به ومقاالت قبل از طریق استخراج از پرونده ی تحصیلی ونیزاطالعات دیگری كه ازاینترنت 

 پیشینه تحقیق:

ی نماید درسایت های مختلف به ازآنجاكه روایی هرتحقیق ریشه درپیشینه آن دارد و از تكثر مطالب جلوگیری م

 ،تحقیق گردیدم تجربی علوم  دنبال پیشینه تحقیق درزمینه راه های عالقمند كردن دانش آموزان به درس

 كه داشتند موضوع با شباهتی چندمورد ،اما وجودنداشت باشد هماهنگ موضوع كامالبااین كه ای یافته سازمان

 :قرارند ازاین

دانش آموزان دردرس علوم تجربی .پژوهشگر ندا خداداده .دراین تحقیق به دالیل  موضوع تحقیق:دالیل ضعف -0

 مطالب  ضعف دانش آموزان دردرس علوم تجربی پرداخته شده است ازنكات مهم این تحقیق می توان به این

 : كرد اشاره

 كتاب های علوم همراه باپیشرفت های جامعه تغییر نكرده است -الف

 .است آموزان دانش برای كتاب های آزمایش انجام عدم درس دراین  آموزان از عوامل ضعف دانش-ب

: پژوهشگر. آموزان دانش توسط  موضوع تحقیق .عدم درك مباحث شیمی كتاب علوم تجربی-1

 . سیداحمدابراهیمی
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 دراین تحقیق یادآورشده اند كه :

ربوط است به این صورت كه اگرآموخته موفقیت دراموختن مفاهیم هرپایه تحصیلی به دوره قبل وبعدآن م -الف

های دوره قبل كامل ودقیقصورت گیرد یادگیری درپایه جدید بسیارراحت ترخواهد بودوموفقیت بعد رابه همراه 

 خواهد آورد .

 است معضالتی از یكی  سنتی های روش از استفاده و تدریس نوین های روش بر  عدم تسلط معلمان علوم -ب

 دانش آموزان درك كمتری از مفاهیم علوم داشته باشند. شده سبب كه

 آموزان دانش ضعف در نیز معلمان توسط آزمایش انجام عدم یا مدارس در كافی آزمایشگاهی  نبود امكانات -ج

 .دارد زیادی تاثیر  تجربی علوم درس در

 :تجزیه وتحلیل وتفسیرداده ها

 :بعد از جمع آوری اطالعات به نتایج زیر رسیدم 

 عدم دقت وتمركز درحین تدریس خصوصاًقسمتهای درك كردنی وحل مسائل-0

 عدم آشنایی باروشهای صحیح مطالعه خصوصاًبرای امتحان-1

 نامناسب بودن روش تدریس بصورت روخوانی وگفتن سوال-3

 بی انگیزگی دانش آموزان-4

 عدم اهمیت درس خواندن از طرف خانواده های دانش آموزان-5
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یادگیری مخصوصا روش های تدریس گروهی -علوم تجربی ازروش های فعال یاددهی آموزگاراناده عدم استف-6

 تجربی علوم درس به نسبت آنان شدن عالقه وكم آموزان دانش یادگیری قدرت كاهش موجب  وانجام آزمایش

 .گردد می

ادگیری كامل آن عدم انجام آزمایش های مربوط به یك موضوع درسی دردرس علوم تجربی موجب عدم ی-7

 .موضوع می گردد

استفاده ازوسایل وموادآموزشی مخصوصا وسایل وموادآزمایشگاهی درامرتدریس موجب افزایش قدرت -8

 .یادگیری دانش آموزان می گردد

استفاده ازوسایل كمك آموزشی وانجام آزمایش های صحیح موجب افزایش خالقیت ونوآوری دردانش آموزان -9

 .ی گرددودرك صحیح مسائل م

انجام آزمایش به هرنحوممكن چه درمحیط كالس وچه درهرجای دیگری دانش آموزان رابه یادگیری  - 01

 .درس علوم تجربی عالقمند می كند

همكاری والدین دانش آموزان باتوجه به عالقه ای كه به موفقیت فرزندان خوددارند، دررابطه با تهیه  -00

 .به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بنماید موادآزمایشگاهی می تواندكمك موثری

 : ارائه راه حل ها

ای كه تهیه كرده بودم و نیز  های آنان توسط پرسشنامه با نظر سنجی از همكاران و دانش آموزان و خانواده

 ام. نها را آورده های زیادی ارائه شده بود كه در ذیل بعضی از آ حل مصاحبه با آنان راه
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 درسه جهت ارائه بروشور در زمینه چگونگی مطالعه صحیح..هماهنگی با مشاور م0

 در زمینه وضعیت تحصیلی وافت ورشد وارائه توصیه های الزم معلمان. برگزاری جلسه 1

 . آموزش خانواده وارائه چگونگی برخورد با دانش آموزان وفراهم آوردن امكانات شرایط یك مطالعه خوب3

 رآیند تدریس به صورت كار و بحث گروهی.. مشاركت فعاالنه دانش آموزان در ف4

 های شفاهی از تمامی دانش آموزان در هر جلسه. . پرسش5

 .آنها بین رقابت حس ایجاد و كالس آموزان دانش بندی گروه. 6 

 اند . تشویق دانش آموزانی كه نسبت به قبل پیشرفت كرده7

 . تهیه تابلو علوم در كالس.8

 لم و دانش آموزان.. برقراری رابطه عاطفی بین مع9

 . اصالح روش تدریس )روش تدریس فعال(01

 . انجام آزمایشات كتاب توسط دانش آموزان به صورت گروهی.00

 موزشی. های آموزشی یا فیلم آCD. استفاده از 01

 ها: انتخاب و اجرای راه حل

 باشند. های پیشنهادی فوق تعدادی كه به مرحله اجرا در آمدند به شرح زیر می از راه حل
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های همیار برای مباحثه درس، پرسش و پاسخ، و انجام  . گروه بندی دانش آموزان كالس به صورت گروه0

 تكالیف.

 . مشاركت فعاالنه دانش آموزان در فرآیند تدریس به صورت كار و بحث گروهی.1 

 های كتاب توسط دانش آموزان به صورت گروهی. . انجام آزمایش3

 فی بین معلم و دانش آموزان.. برقراری رابطه عاط4

 های خارج از مدرسه دانش آموزان. .تهیه تابلو علوم جهت استفاده از فعالیت5

 ارزیابی بعد از اجرای راه حل

كه طرح موفق بوده و به اهداف كمی و  مبه این نتیجه رسید 95پس از ارزشیابی طرح در پایان اردیبهشت  بنده 

 كند. یر این موفقیت را تأیید میكیفی آن نائل آمده است و دالئل ز

ها به خوبی وظایف خود را انجام  . كالس از حالت انفعالی خارج و به كالس فعال و با نشاط تبدیل شود. گروه-

 دادند. می

دادند و تابلو علوم حال و هوای كالس  های خارج از مدرسه نیز از خود عالقه نشان می .دانش آموزان در فعالیت-

درصد دانش  61را كسب نمودند و خوب  درصد دانش آموزان نمره 41بود. و از نظر نمره نیز حدود  را تغییر داده

درصد نمرات  45نفر كه حدود  6را كسب نمودند كه در مقایسه با ابتدای سال  خیلی خوبی  آموزان نمره

 خوب بود .را داشتند بسیار نتیجه خوبی بود. و معدل كالس در درس علوم نیز  ضعیف
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 زشیابی پایانی:ار

 :نمرات بودن وپایین مطالعه در ضعف دالیل مهمترین

 عدم اطالع از روش صحیح مطالعه-الف

 عدم درك مطالب وحفظ مطالب درسی-ب

 عدم تمركزحواس و دقت كافی در مطالعه -ج

 ءواولیا آموزان دانش كه شد مشخص گردید برگزار كه وامتحاناتی كارها راه به توجه وبا شدند شناخته 

بهتری  مندی رضایت است گردیده درسی وپیشرفت مطالب  درك موجب كه موجود وضعیت از انآموزگارو

 احساس می كنند .

 نقاط قوت :

 تدریس به روش همیاری موجب فعالسازی همه دانش آموزان در تدریس شد . - 0

 عالقمند شدن دانش آموزان به درس علوم تجربی - 1

 نقاط ضعف :

 مایشگاهی در مدرسهكمبود امكانات آز
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 نتیجه گیری و پیشنهادات :

اكثر دانش آموزان روش صحیح مطالعه كردن را یاد ندارند كه به كمك مشاور مدرسه می توان این           -

 برطرف كرد. را مشكل

در پایان هم به جهت اهمیت موضوع راهكارهایی را به صورت زیر پیشنهاد می كنم كه احساس می كنم توجه 

 :كند كمك بیشتر پاك خاك این سازان آینده پیشرفت به تواند می ها زمینه این در 

 معلمین لذا كندمی كمك آموزان دانش ذهن شدن وفعال كنجكاوی حس تقویت به علوم كتابهای مطالب    - 

د و ر كننفك آن درباره آموزان دانش تا ندهند را سواالت جواب مستقیم بطور. علوم مطالب تدریس هنگام در

جوابهای گوناگون را بررسی كرده و بهترین جواب را انتخاب نمایند تا دانش آموز عادت كند تا درباره هر موضوع 

 درسی فكر كند.

 آزمایشات انجام برای معلمین و شوندمی فراهم آسانی به كمتر آزمایش انجام برای الزم وسایل آنجائیكه از    -

شودكه حتی االمكان از خود دانش آموزان بخواهند كه وسایل ساده میوصیه ت معلمین به  هستند مشكل دچار

 آزمایش را خودشان آماده نموده و از خرید وسایل گران قیمت پرهیز نمایند.

 .شود انجام معلم ونظارت راهنمایی وبا آموزان دانش توسط المقدور حتی آزمایشات    -

آزمایشات و فعالیتهای خواسته شده ساعات بیشتری را به  سب بامتنا شودمی توصیه درسی ریزیبرنامه  در  -

 این درس اختصاص دهند.
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 چند هر درسی كتب تالیف سازمان باید و دارد بازنگری به نیاز دائما علم پیشرفت علت به كتابها مطالب    -

 .كند بازنگری كتب تالیف در بار یك سال

بندی شده و حتی االمكان معلمان باید با توجه به بقهشكل طم به ساده از تجربی علوم كتابهای مطالب    -

بندی نمایند در حدی كه دانش آموزان عالقه مند شده و از تجربه خود درسهای علوم را از ساده به مشكل طبقه

 علوم زده نشوند .

باید زمینه لمین مع و كنكدمی كمك آموزان دانش تخیل و ابتكار قوه پرورش بر علوم جدید كتابهای مطالبه    -

 این تخیل و ابتكار را در كالس فراهم نموده تا دانش آموزان بهتر بتوانند دست به ابتكار و خالقیت بزنند.

 ترساده صورت به را مطالب مثال با معلمین و شود معین پایه هر سن حد در و تر ساده باید علوم مطالب    -

 .شود فهم قابل تا كرده بیان

 گی و احتیاجات روزمره ربط داده شود تا درس لذت بخش شود.ه زندب باید مطالب  -

 به درسی موضوعات دادن ربط و علمی گزارشهای با باید معلمین و نشده توجه ایمنطقه نیازهای و امكانات به  -

 .سازند آشنا خود زندگی منطقه نیازهای و امكانات با را آموزان دانش خود، منطقه نیازهای

 مشكالت نیز از عهده من معلم به تنهایی برنمی آید ازقبیل:حل كردن برخی از  -

 .شود می آموزان دانش در درسی  وجود مدارس ابتدایی چند پایه با یك معلم كه سبب ضعیف بودن پایه-الف

 را این  آموزان دانش تا شده سبب  دادن نمره های افراطی توسط معلم ،به دانش آموزان در سنوات گذشته -ب

 حتی بدون اینكه درس بخوانند نیز قبول می شوند.بدانند كه 
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 پایه علوم دروس تدریس برای... و شناسی باستان دامپروری، مثل مرتبط غیر های رشته با معلمان استخدام  -ج

 .تجربی علوم جمله از

 و ...
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