مقدمه
این کتاب ،داســتانی کوتاه از پروژهای برای برنامه درسی است
کــه به منظور تولید مواد آموزشــی طراحی شــده اســت تا درک
و شــناخت دانشآموزان را از مفاهیم اساســی علوم ارتقا بخشــد.
این داســتانی قدیمی از پروژهای مربوط به برنامه درســی نیست،
بلکه پروژهای اســت که برای مشــارکت معنیدار معلمان طراحی
شده است .معلمان بسیاری به روشهای متفاوت مشارکت داشتند؛
این کتاب سپاســی از تالشهای آنها در مراحل مختلف این پروژه
است .همچنینقدرشناسی از کمکهایی است که معلمان علوم در
کانادا ،آمریکا ،استرالیا ،نیوزلند و انگلیس به ما کردهاند.
آغــاز این داســتان به کنفرانســی بــاز میگردد که توســط
گالیناریکســون از دانشگاه بریتیش کلمبیا برگزار شد .در اینجا بود
که با قدرت سلسله مراتب پیش بینی ،مشاهده ،توضیح (پ.م.ت)در
فرایند آموزش از طریق دو معلم پژوهشگر آشنا شدم .حاصل عملکرد
این معلمان بود که فکر انجام این پروژه را به سر من انداخت.
پس از آن درخواست حمایتی به دانشگاه سنت ماری فرستادم.
طی سه سال کمکهای بسیار ارزشمندی در طراحی و آماده سازی
مفاد آزمونها دریافت کردم .به آسانی میتوان فهمید چنین کمکی
چقدر حساس و ارزشمند است .بدون این کمکها پیشبرد این پروژه
دشوار بود.
ب آزمایشی
نخستین بخش کار در سال اول ،طراحی سلسله مرات 
آموزش بود .این کار با جســتوجوی گسترده روی نظرهای علمی
دانشآموزان شروع شــد .در بسیاری موارد ،روند پژوهشی که برای
اســتنتاج نظرهای دانشآموزان استفاده میشد ،به طراحی سلسله
مراتب پ.م.ت ها انجامید.
افــزون بر این ،دســتاوردهای پروژههای برنامه درســی دیگر،
به خصوص ســاینس پالس مربوط به پروژه برنامه درســی علمی
آتالنتیک ،را بررسی کردیم تا ایدههایی دربارۀ فعالیتهایی که امکان
ارائه به صورت پ.م.تها را میدادند گردآوری کنیم .با وجود این ،در
سالهای بعد افراد دیگر ایدههای خود را برای سلسله مراتب یادگیری
ارائه دادند.
گرچه سلســله مراتــب یادگیری که ما طراحی کــرده بودیم،

بسیار ناقص بود ،اما آزمون عملی و ارزیابی مواد آموزشی در انتهای
سال اول انجام شد .معلمان را دعوت کردیم تا عنوانی برای تدریس
انتخاب کنند و سرانجام ارزیابی خود از هر فعالیت را گزارش دهند.
شیوۀ ارزیابی بسیار ساده بود :از معلمان خواستیم این سلسله مراتب
را از  5نمره ارزیابی کنند ،دالیل خود را برای نمره بندی و هر مشکلی
که هنگام استفاده با آن مواجه شدند را اعالم و پیشنهادهای اصالحی
را بیان کنند .البته فکر می کردیم معلمان از این پ.م.ت ها ســود
میبرند .دو نفر از دوستان ،پاسخ ها را بررسی کردند و بسیاری از این
پاسخ ها نشان دهندۀ تحت تأثیر قرار گرفتن شیوه آموزش خود معلم
بود .در ادامه دو نمونه از این پاسخها آمده است:
پ.م.ت ها به من بینش عمیقتری نسبت به کجفهمیهای
دانشآموزان در کالس علوم می دهند.
پ.م.تها نشــان دادند که مهم است تمام دانشآموزان
درک خود از مفاهیم را قبل از تجربۀ پ.م.تها بیان کنند.
در ســال دوم ،دو نفر دیگر از معلمــان روی آزمونهای عملی
و ارزیابی متمرکز شــدند .به دنبال تعدادی از مقالههای ارائه شــده
در جلســههای هماهنگی ،که با اقبال عمومی روبهروشد ،از معلمان
شــرکتکننده دعوت کردیم دفترچه ای از پ.م.ت ها را در رابطه با
عنوانی که تدریس میکردند انتخاب کنند .در عوض آنها قبول کردند
که ارزیابیهای خود از پ.م.تهایی که استفاده کرده بودند را به همراه
پاسخ کتبی دانشآموزان برایمان بفرستند .هر چند تا پایان سال برخی
از کارها ،به ویژه بخش مربوط به پاسخهای دانشآموزان ،به طور ناقص
دریافت شد.
در ســال ســوم ،با تعدادی از معلمان قراردادی بستیم و برای
دانشآموزانشان کتاب کار طراحی کردیم .سه نفر از معلمان ،طراحی
بخش اعظم آزمونها را به عهده گرفتند .این ایده به خوبی نتیجه داد،
گرچه نتوانستیم تمام پ.م.تها را بیازماییم.
در پایــان میخواهم از تالشهای بیدریــغ همۀ افرادی که در
این پروژه مرا یاری کردند ،تشــکر کنم .همگــی امیدوار بودیم که
برنامهریزی درسی ،آموزش کالسی و پژوهش در آموزش را به نحوی
ترکیب کنیم که سهم مهمی در آموزش علوم داشته باشیم.
جان هیثوم

کاربرد سلسله مراتب پ.م.ت

توضیح های علمی
ســعی کردیم این موارد را به نوعی که برای دانشآموزان قابل
درک باشند ،بیان کنیم.

توضیحهای دانشآموزان :تجربۀ عملی
خواندن این بخش قبل از اســتفاده از پ.م.تها میتواند مفید
باشد ،زیرا میتواند به شما کمک کند تا گفتههای دانشآموزانتان را
پیش بینی کنید .گرچه دانشآموزان کالستان منحصر به فرد هستند
اما احتمال آن زیاد است که ایده هایی مشابه آنچه که ما دریافته ایم
داشته باشند .به خاطر نحوه اجرای آزمونهای عملی ،امکان نداشت
توضیح های دانشآموزان برای تمام پ.م.تها را بیان کنیم .در این
موارد ،امیدواریم وقت گذاشــته و برخی از پاسخ های دانشآموزان
خودتان را دسته بندی کنید.
توضیح های دانشآموزان :یافتههای پژوهشی
به همین ترتیب یافتههای پژوهشــی ایدهای دربارۀ پاسخ هایی
می دهند که ممکن است دانشآموزانتان بگویند .ممکن است برایتان
جالب باشــد که این بخش را نه تنها قبل ،بلکه بعد از اســتفاده از
پ.م.ت ها نگاه کنید .وقتی ایــن کار را میکنید ،می توانید تجربۀ
شــخصی خود را با دانش خود از آمــوزش همراه کنید که از لحاظ
علمی بسیار پربار است.
در اکثر موارد ،انتظار می رود تنها اشاره به این خالصه نویسیها
کافی باشد .گرچه ممکن است برخی معلمان ،مثال ًآنهایی که درگیر
مطالعه بیشــتری بودند ،بخواهند بررســی عمیقتری انجام دهند.
همانطور که پیشــتر اشــاره کردیم ،این بخش به طور گستردهای
مطالعه شــد و به طور دقیق بــر صدها مقالــه در زمینه ایدههای
دانشآموزان تمرکز داشت.
کتــاب  Making Scene of Secondary Scienceمنبع جالبی
است که یافته ها را بر اساس تاریخ انتشار آنها دسته بندی میکند.
هر چند این روزها ،مطالب پژوهشــی بســیار در دسترس است و
دسترســی به آن ها با پدید آمدن  Google Scholarآســانتر شده
اســت .اگر منبعی دارید ،تنها با وارد کــردن چند کلمه کلیدی در
صفحه  Advanced Scholar Searchقادر به مشاهده خالصهای از
مقالۀ مورد نظر هستید .اما اگر اینطور نیست و مقاله به نظرتان جالب

میآید ،بسیاری از کتابخانهها ،به خصوص کتابخانههای دانشگاهها
میتوانند به شما کمک کنند تا نسخهای از آن را به دست آورید.
در آزمون عملی ،شباهت هایی بین تجربه خود و این یافتههای
پژوهشــی یافتیم و شیفتۀ آن شدیم .مقایســه این دو با هم نکات
زیادی را برای ما روشن کرد .چون بسیاری از پ.م.تهای ما و روند
استنباط ما ویژۀ خودمان بود .امیدواریم در آینده برخی از معلمان
وقت بگذارند و پاســخهای دانشآموزان خود را دستهبندی کنند،
مخصوصاً قســمتهایی که ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم و با
کارهای پژوهشی خود حاصل کار ما را ارتقا بخشند.
وسایل و مواد الزم
بیشتر معلمان معموالً با فراهم کردن و نگهداری ابزار و مواد الزم
برای فعالیت های آموزشی خود مشکل دارند .با توجه به این موضوع
ســعی کردیم لوازم ســاده ای به کار گیریم و هر جا امکان داشت،
استفاده از وســایل روزمره را پیشنهاد کردیم .دو روش زیر ممکن
است به معلم ها در این باره کمک کنند.
 .1می توانید با اســتفاده از پ.م.ت ها برای خانواده ها نیز یک
برنامۀ آموزشی فراهم کنید .شک نداریم آنها نیز از شرکت در انجام
یک یا دو آزمایش لذت می برند .در پایان می توانید با تقسیم کردن
فهرســت ابزار و مواد الزم بین آنها از کمک آنها برای به دســت
آوردن موادی که نیاز دارید استفاده کنید.
 .2متوجه شــدیم که جعبه های کفش و ظروف مشابه به درد
نگهداری وســایلی میخورند که برای اغلب پ.م.ت ها اســتفاده
میشــوند .آنها را می توان برچســب زده و داخل قفسه تا زمان
استفاده آماده نگهداشت.
ســر انجام ،ایــده هاییدربارۀ اســتفاده از برگههــای فعالیت
دانشآموزان مورد توجه قرار گرفت .هدف ما این است که معلمانی
که این کتاب را دارند آزادانه بتوانند برگه های فعالیت مورد نظر را
برای مصرف کالسی دانشآموزان خود کپی کنند.

استفاده از سلسله مراتب پ.م.ت ها

نکات ایمنی فعالیتهای کالسی
هنگام اجرای پ.م.ت ها نکات ایمنی مربوط به آنها را یادآوری کنید:
 .1همواره برگههــای اطالعات ایمنی مواد که مربوط به نکات
ایمنی کار با مواد خطرناک است را با دانشآموزان مطالعه کنید.

 .2به دانشآموزان یادآوری کنید که جاندارانی که در پ.م.تها
اســتفاده میشوند را مشاهده کنند و تنها وقتی معلم به آنها اجازه
داد آنها را لمس کنند.
 .3هنگام کار با اجســام تیز مانند قیچی ،تیغ ،ســر سیم برق،
چاقوها یا اسالیدهای شیشهای احتیاط کنند .این اجسام ممکن است
پوست را بریده یا سوراخ کنند.
 .4هنــگام کارکردن بــا جانداران یا مواد شــیمیایی خطرناک
دستکش های محافظ و پیش بند بپوشید.
 .5هنگام کارکردن با مایع هایی مانند مواد شــیمیایی خطرناک،
عینکهای مخصوص مواد شــیمیایی بزنید که ســامانۀ تهویه دارند.
هنگام کار کردن با موادی مانند خاک ،مواد شیشــهای یا مواد مشابه،
عینکهای شیشه ای مورد استفاده قرار گیرد.
 .6هنــگام کار در کالس درس یــا آزمایشــگاه ،چیزی نخورید و
نیاشامید.
 .7بعد از اتمام فعالیت هایی که با مواد شیمیایی خطرناک ،خاک،
(جانداران ،گیاهان و غیره) یا دیگر مواد کار میکنید ،دستهایتان را با
آب و صابون بشویید.
 .8هنگام کار با گل کوزه گری احتیاط کنید .پودر خاک کوزهگری
حاوی ماده خطرناکی به نام سیلیکا است .تنها هنگامی با آن کار کرده
و آن را از سطوح پاک کنید که خشک نشده است.
 .9تنها از دماســنجهای غیر جیوه ای و حســگرهای الکترونیکی
استفاده کنید.
 .10هنگام گرم کردن یا سوزاندن مواد یا ایجاد گازهای اشتعالزا،
اطمینان حاصل کنید که ســامانۀ تهویه هوا مــی تواند از بروز حادثه
جلوگیری کند .در غیر این صورت از هود مخصوص دود استفاده کنید.
 .11فقط از خاک بدون کود -که برای آزمایشــگاه های گیاهان و
فعالیتهای علمی موجودند استفاده کنید.
 .12هیچگاه از چراغهای الکلی یا گازهای شــهری به عنوان منبع
گرما استفاده نکنید.
.13هنگام کار با حشــرات احتیاط کنید .بعضی از دانشآموزان به
برخی حشــرات حساســیت دارند .همچنین بعضی از حشرات حامل
باکتری ها و ویروس های خطرناک هستند.
 .14مایع هایی که روی زمین می ریزد را به ســرعت پاک کنید-
خطر سرخوردن و زمین خوردن وجود دارد.

دربارۀ نویسندگان
جان هیثوم( )John Haysomپس از پایان دکترای خود در رشــته شیمی
دانشگاه کمبریج ،به آموزش علوم در مدارس متعددی مشغول شد .وی همچنین
عضو هیئت علمی پنج دانشگاه شامل آکسفورد ،ریدینگ (کمبریج) ،وستایندیز،
سنت ماری (کانادا) و مونت سنت وینسنت (کانادا) است.
جان به عنوان آموزشــگر معلمان و برنامه ریز آموزشی شهرت بینالمللی
دارد .در انگلیس وی هماهنگ کننده پروژه آموزش معلمان علوم در موسســه
 Nuffieldبود که در واقع اولین پروژه برنامه درسی در دنیا بود که در استرالیا،
کانادا و دیگر کشورها برای اجرا انتخاب شد .در دانشگاه وستایندیز ،وی مسئول
طراحی و اجرای پروژه های آموزشی خالقانه و زمینه محور بود .به عنوان استاد
در دانشــگاه سنت ماری ،رهبری پروژه برنامه درسی علوم آتالنتیک ،مجموعه
کتابهای ســاینسپالس ( )SciencePlusرا بنیان نهاده و از آن حمایت کرد.
این برنامه آموزشی که کیفیت باالیی دارد ،در آمریکا بسیار مورد استفاده قرار
گرفت .جان تا کنون به عنوان مشاور برنامه آموزشی علوم و تعدادی از پروژههای
آمریکا فعالیت کرده اســت .جان همچنین نویسنده کتابهای متعددی برای
آموزشگران معلم ها و خود معلم ها و شاگردان مدارس بوده و همچنین مقاالت
دانشگاهی در طراجی برنامه درسی ،ارزیابی و اجرای برنامه آموزشی و آموزش
معلمان دارد.
مایکلباون( )Michael Bowenدکترای خود را از دانشگاه ویکتوریا دریافت
کرد .وی بعد از مطالعه کارکردهای پژوهشــی زیســت شناسی کاربردی ،یک
برنامه درسی برای دانشآموزان مقطع متوسطه طراحی کرد .این طرح توسط
دانشآموزان کالس های ششــم و هفتم مورد آزمایش قرارگرفت .بعد از دوره
فوق دکترا در واحد جامعه شناسی دانشگاه ترنت ،عضو هیئت علمی سه دانشگاه
شد.
پژوهش های مــداوم مایکل جنبه های متفاوتــی دارد ،از جمله مطالعة
یادگیری دانشآمــوزان از طریق شــرکت در کارگاه های علمی انجمن های
اینترنتی ،که شرکت کنندگان پروژه های پژوهشی انجام داده و نتایج آنها را
در شبکه های عمومی مختص به پروژه های علمی با هم به اشتراک میگذارند.
پژوهشهای وی در کنفرانسهای ملی و بین المللی کانادا ،آمریکا و اروپا ارائه
شده و در مجلههای مختلف در سراسر دنیا چاپ شده است .وی بیش از همه
به فعالیت خود که در مجله تخصصی معلمان به چاپ رسیده ،افتخار می کند.
کالس های تربیت معلمان علوم مایکل به خاطر رویکرد خالقانه به آماده سازی
معلمان شهرت دارند.

