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 مه مقدّ

 گرفته قرار تربيت و تعليم صاحبنظران از بسياری توجه مورد امروزه که فعالي  هایروش  جمله از

  سایر  با  مشارکتي  روشهای  که  صورتي  در  همکاران  و  جویس  اعتقاد  به  که  است  مشارکتي  یادگيری

دوران کنوني، دنيای    (.1384   همکاران،  و  جویس)  یابد  مي  افزایش  آنها  تأثيرات  شوند  ترکيب  هاروش

مؤسّسه یا سازمان افراد موفق به کار گروهي   است و اگر در هر  و تحقيقاتي  های کاریتشکيل تيم

  یک  به رسيدن جهت .نشوند، شرکت و سازمان، یکي از کليدهای مهم موفّقيّت را از دست داده است

  در جامعه   ، کارآفرینيویژگي  چنين  و بدون  است  ضروری  گروهي  های، رشد فعّاليّتکارآفرین  جامعه

های فردی  تری نسبت به فعاليتتر و پيچيدهکارهای گروهي اغلب کارهای گسترده.  شدفراگير نخواهد 

ها نيز  کيفيت یادگيری آن،  شوندکار وارد مي  فراینددر    آموزاندانشهستند به همين سبب زماني که  

  منابع  نگهداری  و  حفظ  و  عملکرد  در  باالیي   سطح  به  که  است  گروهي  مؤثّر  گروه  .افزایش خواهد یافت

  به  مؤثّر گروه  یک  که  است آن کاری، عملکرد  باالی   سطح به  دستيابي از منظور.  شودمي نایل   انساني

  یابد  تحقق  انتظار  مورد  گروهي   کار   و   کرده  پيدا  دست  باال  کيفيّت  با  و   موقع  به  اشعملکردی  اهداف

شود که در  آوردن موقعيّتي گفته ميآموزش به کمک بحث گروهي به فراهم  (.  1384اصفهاني،  نصر)

به گفتگو مي  با معلّم،  یادگيرندگان  یا  با همدیگر،  یادگيرندگان  اندیشهآن  اطّالعات،  تا  ها و  پردازند 

عقاید را با هم مبادله کنند یا به کمک هم به حل مسائل بپردازند. بنابراین بحث گروهي روشي برای  

انسان    فردی است.های ميانا و باورها، و پرورش مهارتهتحریک اندیشيدن، به چالش کشيدن نگرش

این واقعيت سر منشاء شکلنمي و  تنهایي زندگي کند  به  و  ها، جمعيتگيری تمامي گروهتواند  ها 

ای با توجه ها در هر گروه و جامعههای دور تا به امروز بوده است. تمامي انسانجوامع بشری از گذشته

 اند. اکم، با همکاری یکدیگر به بقای خود و دیگران کمک کردهها و شرایط حبه توانایي

 

 پیشینه پژوهش 

  ابتدایي مدارس آموزان دانش که  دریافتند خود تحقيق در نيز 2010در سال همکاران و ترستون

  مي  کسب  را  بيشتری  موفّقيّت  علوم  فهم   در   اند  دیده   آموزش  را  علوم   درس  مشارکتي  روش  به  که

گيرند  ردازند نه تنها بهتر یاد ميپ دانش آموزاني که از طریق یادگيری فعال به یادگيری مي    .کنند

  آموزاني  دانش  تربيت  و   تعليم  کارشناسان  اعتقاد   به  .بلکه از تجربه یادگيری لذت بيشتری نيز مي برند 

 لذت   یادگيری  از  بلکه ،  گيرند  مي  فرا  بهتر  تنها  نه  پردازند  مي  یادگيری  به  فعال  یادگيری  طریق  از  که

  مشارکت،   یادگيری  جریان  در  فعاالنه  باشند   شنونده  فقط  اینکه  جای  به  آنها  زیرا  برند،   مي   هم  بيشتری

های نوین در روش  (.2000  جولر،  و  گاردنر )  دانند  مي   خویش  یادگيری  مسئول  را  خود  و   کنند  مي

آموز در جریـان یـادگيری، بـه فراینـد اکتشـاف، پژوهش و حل  آموزشي، گذشته از فعال بودن دانش



 

 

 ...  و  هیبا ارا شگاهیو آزما یمیبهبود عالقه دانش آموزان در درس ش 

 های شيوه دیگر به آزمایشگاه، نسبت در آموزان دانش  یادگيری شود.ه اهمّيّت زیادی داده ميئلمس

ها بر فرآیند یادگيری  های مختلف و تاثير آنآگاهي از انگيزه  است. برخوردار ای ویژه اهمّيّت از آموزش

های بهتری را  های آموزشي خود روشکند تا در طرح و اجرای برنامهه معلّم کمک ميآموزان بدانش

  به  پرداختن  که  اند  رسيده  نتيجه  این   به  توسعه  حال  در   و   یافته  توسعه  کشورهای  به کار بندد. همه

 است  ممکن  راه  تریناقتصادی  و  مناسبترین  مدارس،  در  عملي  -علمي  مهارتهای   و  تجربي  علوم  آموزش

 .گيرند فرا را الزم  عملي  مهارتهای و  تجربي علوم  باید آموزان دانش  همه و

ویژه علوم را یادآوری تغييرات و پيشرفت روزافزون دانـش و فناوری، ضرورت تغييـر درآموزش، به 

کند. در این شرایط اصالح و تغيير آموزش، به معني درک آن علمي است که با تفکـر و کـار  مي

آنکه فقط در جهت بهدرگيـر مـيگروهـي   نه  باشـد. هودسون  شود،  در سال  خاطرسپاری مفاهيم 

لين مدارس، دو نوع الگو را پيشنهاد کرده است. اوّ  در  عملي   هایدر رابطه با ميزان فعّاليّت  1993

،  باشد که ممکن است در خارج از آزمایشگاه نيز موجود باشدمورد یاددهي الگوهای رایج و معمول مي

. (1993)هودسون،و دومين مورد آموزش الگوهایي است که برای تربيت دانشمندان آینده الزم است

  گروه  تعهّد که داشتند بيان و کردند مطرح را گروهي کار مسئوليت و  تعهد (1384گایني و هربلين )

  امر  ها، آن  نگهداری  و   حفظ  که  آوردمي  پدید   مشترکي عالیق جامعه  در  اجتماعي   عنصر  یک  عنوان  به

  در   همکاری  و  مشارکت.  سازدمي  ناپذیر   اجتناب  گروه   اعضای  از  یک  هر  برای  را  همکاری  و  مشارکت

  اعضای  از  یک  هر  که  است  اجتماعي  و  فردی  مسئوليت  قبول  و  تعهد  نوعي  معني  به  گروهي   کارهای

 احترام   و  اخالقي   اصول  رعایت  راحت،  گروهي   کار  یک  انجام  برای.  است  آن  پذیرش  به  ناگزیر  گروه

  مهم ترین. دارند نياز آن به گروه اعضای همه که است گروه  آسایش ضامن یکدیگر،  به نسبت متقابل

  کليه  مشارکت  و  پذیریانعطاف  صميمانه،   روابط  داشتن  موفق،  علمي و  پژوهشي  گروه  یک  هایویژگي

 کارهاست.  انجام در  گروه اعضای

  و   دانش  بر  تيمي  کار  تاثير  شد،  انجام  دندانپزشکي  آخر  سال  دانشجویان  روی  بر  که  ایمطالعه  در

 تيمي   صورت  به  را  خود  هایآموزش  که  دانشجویاني  که  داد  نشان  نتایج  و  بررسي  دانشجویان  نگرش

  همکاران   و  مجد   سلطاني(.  2009  راس،  )  برخوردارند  باالتری  دانش  و  اطّالعات  از  کردند،مي  دریافت

  که  گرفتند   نتيجه  دبيرستان  اول  سال   پسر  آموزان  دانش   روی  بر  خود  پژوهش   در  ، 1392در سال

  است)سلطاني   داده  افزایش  را  پيشرفت  انگيزش  و  خودکارآمدی  تحصيلي،  های  مهارت  گروهي  آموزش

  فعّاليّت   کنند،  مي  کار  یکدیگر  با   مشارکتي  صورت  به  آموزان  دانش  وقتي.  (1392همکاران،  و  مجد

  بحث   به  یکدیگر  با   مباحثه  باالی  سطوح  در  و  دهندمي  نشان  گروهي  هایبحث   در  خود  از  را  بيشتری

  را   ارزشمندتری  مشارکت  عقالني  طور  به  و  دهند  مي  گوش  دیگران  سخنان  به  خوبي  به  پردازند،مي

 (. 1999فاریوار، و  وب ؛  2006 ،  گيليس)  آورند مي بوجود
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 روش پژوهش 

داده گردآوری  شيوه  لحاظ  از  پژوهش،  است.  این  پژوهي  اقدام  روش  حيث  از  و  کيفي،  ها 

ان معلّمآورد که انرژی  چارچوبي را فراهم مي  که  پژوهي، یک بخش طبيعي از عمل تدریس استاقدام

زماني و چگونه یادگيران بهتری  آموزان چرا، چه که دانشهدایت کند  این نکته  را در جهت فهم بهتر  

ن پایه دهم تا دوازدهم دبيرستان انجام شد که در برنامه  آموزاپژوهش حاضر در بين دانش .شوند،مي

های درس  است. در طول دوره در کالسها شيمي و آزمایشگاه علوم تجربي گنجانده شدهآموزشي آن

ندارند و    اطّالعاتيآموزان نسبت به آزمایشگاه شيمي  ام و اکثر دانششيمي در هر سه پایه حاضر شده

آموزان به ي در این ساعت را دارند. برای یافتن دليل عالقه کم دانشتقاضای تدریس شيم  معلّماز  

آموزان از این حالت خارج شده و با دید دیگری  درس آزمایشگاه، چه کاری باید انجام شود که دانش

  فعّاليّت درس آزمایشگاه علوم تجربي پي ببرند؟ ابتدا با مشاهده    اهمّيّتبه این درس نگاه کنند و به  

ها خواسته شد که نظرشان را درباره این درس و کالس  ان در کارهای گروهي از خود آنآموزدانش

بنویسند و بگویند چه انتظاری از کالس آزمایشگاه دارند و دوست دارند از چه روشي برای تدریس 

ضعف  آموزان با همکاران درباره علل بي عالقگي و  این درس استفاده شود. بعد از نظر خواهي از دانش

آموزان در این درس صحبت شد. سپس از مدیر دعوت به عمل آمده و علل بي توجهي و ضعف  دانش

از عوامل ذکر شده   به بررسي هر یک  ادامه  آزمایشگاه جویا شد. در  دانش آموزان نسبت به درس 

 خواهم پرداخت.

 لگردآوری اطّالعات )شواهد( نوع اوّ 

آموزان بود. برای  های کالسي دانش  فعّاليّتت، مشاهده  لين گام برای پيدا کردن دالیل مشکالاوّ

های ابتدایي سال تحصيلي و بعد از پي  آموزان در هفتهدر مورد ميزان آمادگي دانش  اطّالعات کسب  

آموزان، ارزشيابي تشخيصي انجام شد که پاسخ دانش آموزان در  بردن به ضعف کارهای گروهي دانش

 . آورده شده است 1جدول 

شد که آن ها نيز از کمبود امکانات آزمایشگاهي  ؤاالتي از این مورد از دبيران پرسيده  همچنين س

مدارس و همچنين عالقه کم دانش آموزان در کارهای گروهي سخن گفتند. در بررسي دقيق تر مساله  

 مشاهده مي شود.  2نظر سنجي از دانش اموزان صورت گرفت که نتایج آن در جدول 

 



 

 

 ...  و  هیبا ارا شگاهیو آزما یمیبهبود عالقه دانش آموزان در درس ش 

 های دانش آموزان در مورد کارگروهی . پاسخ 1جدول

  .ایم و اصال کتاب را باز نکرده ایماز درس آزمایشگاه علوم تجربي اطّالعاتي نداشته 
 
علت ضعف و بي 

عالقگي دانش  

آموزان در شرکت در  

کارهای گروهي و  

 ؟عملي چيست

کردند و ماهم جرات  های ما به جای تدریس این کتاب، شيمي تدریس ميمعلّم

 دخالت در کالس را نداشتيم 

 . های آزمایشگاهي و عملي را سخت مي دیمروش

به ساعت تدریس  حجم کتاب این ساعت  و  است  زیاد  بسيار  های درسي شيمي 

 . شيمي اضافه مي شد

 .آموزان فعّالي در امر پژوهش نبودیمدانش 

 

 در نظرسنجی اول  یازدهم و دوازدهمهای دانش آموزان پایه های دهم، . نتایج نظرسنجی 2جدول

 درصد پاسخ   پایه دهم  سؤاالت

 %33 اند به اهمّيّت کارهای گروهي و عملي در موقعيّت درسي خود پي نبرده 

 %33 محيط آموزشي، عالقه پژوهشگری را در آنان تقویت نکرده است 

 %34 اند معلّماني محقق و پژوهشگرنداشته 

 درصد پاسخ   سؤاالت پایه یازدهم

 %53 ، به عنوان درسي مجزا اطّالعي ندارند 2با جایگاه درس آزمایشگاه علوم تجربي  

 %20 های آزمایشگاهي را سخت مي دانند روش

 %7 دانش آموزان فعالي در امر تحقيق و پژوهش نبودند 

 %20 معلّماني با روحيه پژوهشگری و با اطّالعات آزمایشگاهي نداشته اند 

 درصد پاسخ   پایه دوازدهم   سؤاالت

به اهمّيّت انجام کارهای گروهي و آزمایشگاهي در تفهيم مطالب شيمي آگاهي 

 . ندارند
59% 

 %24 های آزمایشگاهي را سخت مي دانند روش

 %6 معلّماني پژوهشگرو عالقه مند به این شيوه تدریس نداشته اند 

کارهای گروهي و آزمایشگاهي زمانبر  ساعت تدریس شيمي کم است و انجام  

 است 
11% 
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 تحلیل و تفسیر شواهد

های مختلف و همفکری و مشاوره با دبيران شيمي و مدیر مدرسه با بررسي نظرات و مطالعه کتاب 

آموزان به دروس آزمایشگاهي نتایجي به دست آمد که  و سایر همکاران درباره علت عدم عالقه دانش

باشد : نداشتن انگيزه و حوصله برای انجام کارهای عملي و آزمایشگاهي، نداشتن به شرح ذیل مي  

شد که آموزان خواسته  امکانات مناسب آزمایشگاهي. همانطور که در بخش شواهد گفته شد، از دانش

خواسته نوشتن نظرات،  بدون  را  شيمي  درس  عملي  و  گروهي  کارهای  به  عالقه  عدم  علت  و  ها 

-ای بنویسند. عالوه بر نظر خواهي از کليه دانش آموزان با چند نفر از دانشبرگه شان روی  صاتمشخّ

شد که مختصری از گزارش  ای ترتيب داده  آموزان ضعيف مصاحبهخوان و دانشآموزان ممتاز و درس

خوان:  آموزان عبارت است از: الف( نظر دانش آموزان ممتاز و درسباشد. نظرات دانشبه شرح ذیل مي

های شفاهي، عدم همکاری الزم  آموزان از پرسش ه تدریس دبير، ترس و دلهره و اضطراب دانشنحو

عدم عالقه و مطالعه و   آموزان ضعيف :ب( نظرات دانش بين دانش آموزان در کارهای علمي و عملي.

عدم آگاهي به نحوه صحيح مطالعه و تحقيق، نداشتن انگيزه و درک درست و روشن از آینده، تحت 

 اثير محيط قرار گرفتن، نداشتن عالقه به کارهای گروهي.  ت

 های پیشنهادی حلارائه راه

-ها و مسئوليتانجام کارهای گروهي و عملي در مدرسه، مستلزم توجه، مشاهده، تنظيم هدف 

دانش است. چنين  پذیری  فعّفعّاليّتآموزان  و درگيری  بدون مشارکت  یادگيرنده  هایي شناختي  ال 

آموزان باید درکشف و درک موضوعات جدید و  ه به اشتياق دانشان با توجّمعلّمنيست.  پذیر  امکان

ال  های یادگيری بحث برانگيز، مشارکت فعّتحقيقاتي به آنان کمک کنند و همچنين با ایجاد محيط

آموزان را ترغيب کنند. چند پيشنهاد برای نشان دادن چگونگي انجام این کار در زیر آمده است: دانش

به مشارکت در بحث کالسي و بحث های گروهي علمي، ترغيب شوند، مدیریت مباحث گروهي، به  

شود و همچنين جهت های عملي به دانش آموزان داده  فعّاليّتآموزان داده شود، فرصت انجام  دانش

 آموزان، کارگاه روش تحقيق در آموزشگاه برگزار شود.کمک به دانش

 اقدام  حلّ برای انتخاب راه

بعد از مشورت با سایر همکاران تصميم گرفته شد که هر دبيری بر اساس تخصص خود از روش 

استفاده کند. با    2و  1تدریس گروهي برای انجام آزمایش های کتاب آزمایشگاه های علوم تجربي  
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آموزان ضعيف هم گروه شده تا  آموزان قوی در هر درس با دانشان، دانش معلّمهدایت و راهنمایي  

قي داشته باشند و همه گروه ها تقریبا در یک سطح باشند. بر این اساس با شناخت  نند گروه موفّبتوا

دانش توانمندیآموزان کالس ميو سازماندهي  از  دانشتوان  علمي  و  باال  های فکری  آموزان معدل 

-زمينه  ها استفاده کرد. در دنيای امروز فراهم کردنآموزان ضعيف در گروه جهت تقویت دروس دانش

توان از های تدریس شيمي در کالس بسيار کاربرد دارد و ميآموزان در برنامههای مشارکت دانش

هایي مناسب در کالس، موجب افزایش یادگيری در کالس  آموزان قوی و تشکيل گروه طریق دانش

، به  دهنده مشخص کرده و آن را از فردی توضيح معلّم این سبک آموزشي، نقش جدیـدی بـرای  شد.  

ميتسهيل  جدید  دانـش  توليـد  به  معموالً  شيوه  این  است.  داده  تغيير  یادگيری  بار  کننده  انجامد، 

انگيزه آنان راو دانش  معلّم آموزشي باالیي برای   در   بـرد. مـي  بـاال   فعّاليّت  ادامه  برای  آموز دارد و 

 ، چندین مزایای روش گروهي و عملي در درس شيمي بيان شده است. 3جدول 

 . مزایای روش گروهی و عملی در درس شیمی از نظر دبیران شیمی در این پژوهش 3جدول

 مزایای روش گروهي و عملي در درس شيمي

 له ا رشد تفکر خالق در حل مس  یادگيری مهارت حل مساله، کسب مهارت طراحي آزمایش و

 ترکيب  و  تجزیه  کاربرد،  مسأله،  حل  انتقادی،  تفکّر:  مانند  شناختي  های  توانایي  کسب

 کردن  برقرار  ارتباط  و  ورزی  دست  دادن،  سازمان  تحقيق،:  مانند  هایي  مهارت  کسب

 آموزان همسن و سال یادگيری بهتر و مؤثّرتر همراه با صميميّت و نشاط در دانش

 آموزان همکاری و مسئوليت پذیری در بين دانشایجاد روحيه  تعاون،  

 افزایش کيفيّت کار و کاهش اتالف وقت

 وری افزایش بهره 

 القيت و نوآوری خ

 

 اجرای راه حلّ انتخابی 

ها تقسيم  های کوچک تقسيم شده و و آزمایش های هرفصل بين گروهآموزان کالس به گروهدانش

شود تا  شود. سپس به افراد گروه فرصت داده ميگرفته ميشود. برای هر گروه یک اسم در نظر  مي

شان با یکدیگر در ميان بگذارند و بعد از  نظرات و عقاید خود را در مورد موضوع واگذار شده به گروه

کنند و پس از ارائه درس، آزمایش مربوط به آن  اعالم آمادگي نتيجه کار خود را در کالس عرضه مي 
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شود(. )به دليل مجازی بودن آموزش، فيلم مربوط به انجام آزمایش ارائه ميدهند مبحث را انجام مي

 داشته باشند.  فعّاليّتهر جلسه با توجه به نوع آزمایش ممکن است یک یا دو گروه  

  سرگروه )    گروه   اعضای  از  یک  هر  وظيفه  گروهها  شدن  مشخص  و  هاگروه   اعضای   انتخاب  از  پس

شود، که با    مي  مشخص  آموزان  دانش  برای(  محتوا  تهيّۀ  مسئول  و   قمحقّ  –   گو  سخن  –   معاون  –

هماهنگي همدیگر آزمایش را برای دانش آموزان تدریس کنند. همه ی اعضای گروه باید در تدریس  

گروه در کالس توضيح داده    های مرتبط به آن آزمایش از سویپرسشمشارکت کنند. تمام مطالب و 

ارائه آزمایش، فرصتي را برای رفع اشکاالت دانش آموزان اختصاص   شود. دانش آموزان هر گروه بعد از

ارائه کننده آزمایش، فایل های مربوط به آن  آزمایش را در اختيار سایر گروه ها قرار دهند. گروه 

ف بودند  آموزان هنگام ارائه مطالب موظّکه: دانش  ست از اینا  آموزان عبارتدهند. وظایف سایر دانش

اشکالت خود را یادداشت و پس از اتمام درس از گروه    هند و یادداشت برداری کنند.ت گوش دبه دقّ

آموزان و کنترل مدیریت وظایف دبيران شامل مواردی مانند دقت در رفتار دانش  ارائه دهنده بپرسند.

ائه رفع اشکالت گروه ار،  آموزان به گروه ارائه دهنده ه دانشنظارت بر نحوه تدریس و نحوه توجّ،  کالس

توان گفت  بدین ترتيب مي  گروه مي شود.  فعّاليّتدهنده قبل از تدریس و دادن بازخورد متناسب با  

دانش از  گروهي  روش،  این  گروه در  و  کرد  خواهند  تدریس  را  درس  دقّآموزان  با  دیگر  به  های  ت 

 گيرد. مورد بحث قرار مي آموزانخود دانش کنند و اشکاالت درسي از سویتوضيحات توجه مي

 گردآوری اطّالعات و شواهد نوع دوم  

به   آموزان  دانش  آموزشي  اتمام دوره  از  نظرسنجي    سؤاالتپس  نتایج  دادند.  پاسخ  نظرسنجي 

اند. نتایج نشان دادند که استفاده از  نشان داده شده  4ثانویه ) دو ماه بعد از شروع کالس( در جدول  

 روش مورد استفاده تاثير زیادی را در ایجاد عالقه دانش آموزان داشته است. 

 

 بحث و نتیجه گیری 

نقش  های آموزشي با توجه به پيشرفت علوم و فنون باید به این باور رسيد که  در مورد فعّاليّت

یک   نقش  آموزش،  در  دانشمعلّم  شرایطي،  چنين  در  سـؤال،  راهنماست.  طـرح  برای  آموزان 

شوند. این روش آموزشـي، نيازمند مهـارت  های برتر جدید تشویق ميگشـایي و کشف مهارتمشـکل

های  وظيفه ما در فرایند آموزش تنها انتقال واقعيتمعلّم در تعيين ميزان و نوع هدایت صحيح است.  

 علمي نيست. 



 

 

 ...  و  هیبا ارا شگاهیو آزما یمیبهبود عالقه دانش آموزان در درس ش 

 در نظرسنجی دوم  های دانش آموزان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهمنظرسنجی. نتایج 4جدول

 درصد پاسخ   پایه دهم  سؤاالت

 %0 اند به اهمّيّت کارهای گروهي و عملي در موقعيّت درسي خود پي نبرده 

 %60 محيط آموزشي، عالقه پژوهشگری را در آنان تقویت نکرده است 

 %40 اند پژوهشگرنداشته معلّماني محقق و  

 درصد پاسخ   سؤاالت پایه یازدهم

 %34 ، به عنوان درسي مجزا اطّالعي ندارند 2با جایگاه درس آزمایشگاه علوم تجربي  

 %21 های آزمایشگاهي را سخت مي دانند روش

 %10 دانش آموزان فعالي در امر تحقيق و پژوهش نبودند 

 %35 اطّالعات آزمایشگاهي نداشته اند معلّماني با روحيه پژوهشگری و با  

 درصد پاسخ   پایه دوازدهم   سؤاالت

به اهمّيّت انجام کارهای گروهي و آزمایشگاهي در تفهيم مطالب شيمي آگاهي 

 . ندارند

52% 

 %19 . های آزمایشگاهي را سخت مي دانندروش

 %24 . معلّماني پژوهشگرو عالقه مند به این شيوه تدریس نداشته اند

 %5 . ساعت تدریس شيمي کم است و انجام کارهای گروهي و آزمایشگاهي زمانبر است

 

نگرش فراگيران باید چنان باید چگونه اندیشيدن و چگونه آموختن را به شاگردان آموزش داد.  

بررسـي  ها را با کاوشـگری واقعـي، مـورد  ابهامو    تي بدانندباشد که سرتاسر دانش را آزمایشي و موقّ

های انجام شده در پيشبرد طرح بيان شد. اميد است با  فعّاليّتای از  . در این کار، خالصهقـرار دهند

های مجهز، کمبود فضای  ها در اجرای هرچه بهتر طرح مانند نبود آزمایشگاه توجود برخي محدودیّ

بتوان به نحو احسن  آموزان فعال، این طرح را  آموزشي و همچنين کمبود بودجه برای تشویق دانش

به جای تأکيد بر استفاده از یک روش در دهد  اجرایي نمود. نتایج تحقيقات انجام گرفته نشان مي

جو، برای کسب وجست  گوناگون  ابزار  یادگيری و پژوهش، بر یادگيری چند وجهي تأکيد شود و از

انجام    اطّالعات که  هنگامي  است  الزم  کرد.  استفاده  تحقيق  و  مشاهده  آزمایشگاه،  کتاب،  کنار  در 

های  ، خطرناک باشد یا نياز به هزینهها ممکن است به طبيعت و محيط زیست آسيب برساندفعّاليّت

استفاده شود.سازشبيه  از  فراوان داشته باشد یادگيری   ها  و کيفي  ارتقای کمي  اقدام حاضر  هدف 

شود  آموزان تقاضا ميآموزان است. جهت ارتقای یادگيری از دانشمهارت های عملي و گروهي دانش

ای را با دید تحقيقي نگاه کنند و برای هر مسئله ای دليل و منطق علمي بياورند.  که هميشه هر پدیده
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 آزمایش به ایدب بشتابند کشور صنعتي  مراکز یاری به آموزشي هدف این باشد که مراکز اگر بنابراین

 های مهارت تقویت سبب تا شودداده اهمّيّت متوسطه مقطع در آزمایشگاهي   های فعّاليّت انجام و

 این  از طرف کشور  اقتصادی رشد شاهد آن  دنبال به و شده آموزان  دانش در عملي و آزمایشگاهي

پررنگ    .باشيم عزیزان نقش  دهنده  نشان  حاضر  تحقيق  به    معلّمنتایج  آموزان  دانش  عالقه  در 

های گروهي و عملي مي باشد. اميد است که نتایج ارائه شده در این طرح بتواند    فعّاليّتپژوهشگری و  

 های گروهي و آزمایشگاهي در مدارس کشور باشد. فعّاليّتراهگشایي در انجام و پيشبرد 
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Abstract 

      This research has sought to find solutions to find the root cause of not paying 

attention to the importance of laboratory and research work and the interest of 

teachers and students in collaborative work and creating interest in it. In this 

research, how to improve teamwork and practical skills in chemistry and 

experimental science laboratories of the tenth, eleventh and twelfth grades have 

been studied and the group (participatory) teaching method has been used. The 

research method is action research. In this study, two surveys were conducted at 

two different times with an interval of two months from three-year students and 

the results showed that tenth and eleventh grade students showed more 

enthusiasm for group work, but twelfth grade students showed more interest in 

group work. They showed less enthusiasm and participation to the lab. In general, 

it can be said that the current teaching method has been effective in creating 

interest in teamwork and practical students in chemistry and laboratory. 

Therefore, with strategies such as expressing the value of research, giving 

responsibility, timely encouragement, a step was taken to attract interest in group 

and practical work. 

Keywords: Teamwork, Practical skills, Laboratory chemistry training, 
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