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کارآفریني و ایجاد روحيه ي مولد بودن در نسل جوان ،مورد تأکيد همه نظامهاي تعليم و تربيت از
جمله کشور ماست .از این رو آموزش و پرورش به عنوان رکن اصلي نظام آموزشي کشور ،موظف است اقدامات
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به توسعه کارآفریني است به فراگيران آموزش داد.
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مقدمه
آن چه امروزه دغدغهي بسياري از جوانان فارغ التحصيل کشور است ،بحث اشتغال و آینده
کاري و حضور در صنعت است .این مشکل حاکي از آن است که نظام آموزشي ما از تربيت افراد مولد
محور فاصله گرفته و در مسير حافظه محوري حرکت ميکند .از آنجا که عرصهي تعليم و تربيت از
مهمترین زیر ساختهاي تعالي همه جانبهي کشور و ابزاري مهم براي تربيت دانش آموختگان
کارآفرین است ،ميتوان گفت حل بسياري از مشکالت از جمله اشتغالزایي و کارآفریني به وسيلهي
آموزش و پرورش ميسر است (منشور حقوق شهروندي ،1931 ،ص .)19بنابراین با آموزش صحيح و
کارآمد و روش تدریس خالقانه مي توان قدمي در مسير حل مشکالت موجود در زمينه ي اشتغال
برداشت.
با اندکي مطالعه در اسناد باال دستي آموزش و پرورش از جمله سند تحول بنيادین در
ميیابيم که مسألهي کار آفریني مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ به طوري که در ميان ارزشهاي
بيان شده ،روحيهي کارآفریني و کسب شایستگيهاي عام حرفهاي ،مهارتي و هنري و زمينه ساز کار
مولد به چشم ميخورد (سند تحول بنيادین،1938 ،ص )10از سوي دیگر مقام معظم رهبري در
مناسبتهاي مختلف به اهميت این موضوع یعني مسألهي کارآفریني اشاره کردهاند .به طوري که
سال جدید توسط ایشان به سال حمایت از کاالي ایراني نامگذاري شد .اما مسألهي اصلي این است
که در این ميان رسالت مدرسه و معلم و آموزش هاي او در راستاي پرورش روحيهي کارآفریني در
دانشآموزان چيست؟
در پژوهش پيش رو سعي بر آن شده است که با استفاده از روش تدریس نوین روحيهي
ابتکار و کارآفریني در دانش آموزان شکوفا گردد که سرانجام با استقبال دانشآموزان و اوليا همراه
شده است .الزم به ذکر است که پژوهش پيشرو در دبيرستان پسرانه غير دولتي سالم انجام شده
است.
تحقيقات انجام شده
سميه مقصودي در مقاله خود با عنوان بررسي روش هاي تدریس در آموزش کارآفریني
بيان کرده است که آموزش اثر بخش در کارآفریني مستلزم فراهم کردن امکاناتي از جمله روش
تدریس و آشنا کردن مدرسان با این روش ها مي باشد.
صبا اجاقي ،نادر نادري و بيژن رضایي در پژوهشي که بر اساس مدل بوریچ انجام داده اند،
دریافتند که از ميان مهارتهاي مربوط به تدریس واحد کارآفریني مهارت هاي تدریس از باالترین
درجه ي اهميت برخوردار است .سعيد مذبوحي و محمد شرفي در مقاله ي خود با عنوان برنامه
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درسي آموزش کارآفریني ،کارآفریني را یک ضرورت جهاني دانسته و از نظام آموزشي به عنوان
مهمترین عنصر دستيابي به این موضوع یاد کرده اند.
محمد علي مجلل چوبقلو و همکاران در مقاله ي خود با عنوان آسيب شناسي فرایند
کارآفریني در برنامه درسي رشته هاي تحصيلي دانشگاهي بيان کرده اند که کارآفریني راه حلي براي
مسئله ي عدم اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي است و در این راستا الگوي برنامه درسي پيشنهادي
خود را براي آموزش عالي کشور تبيين نموده اند.
وجه تمایز پژوهش پيش رو ،اجرا و کاربست روش تدریس مناسب جهت ایجاد روحيه ي
کارآفریني در کالس درس و گزارش نتایج فعاليتهاي انجام شده است.
مبانی نظری
مفهوم کارآفرینی
در نگاه اول هر فرد از کارآفریني موضوع اشتغال و کار و درآمد و اقتصاد را به ذهن ميآورد.
درحالي که ميتوان گفت خروجيهاي کارآفریني شامل این موارد ميشود نه مفهوم کارآفریني ،به
عبارت دیگر کارآفریني مفهومي گستردهتر و پيچيدهتر از موضوعات ذکر شده است .در دیدگاه کلي
ميتوان کارآفریني را ارائه راهحلهایي ناشناخته براي مشکالت دانست .بنابراین براي یک کارآفرین
هر مشکل یک فرصت تلقي ميشود که بتواند توانایيها و ابتکارات خود را نشان دهد و با کمترین
هزینه ها ساختار کهنه و راه حل هاي قدیمي را از بين برده و راهي نو در پيشبرد اهداف بنا کند .با
یک نگاه گذرا به تاریخ افرادي را ميبينيم که با خالقيت هاي ساختار شکنانهي خود در عين سادگي
توانسته اند نام خود را در تاریخ بشریت ثبت کنند .اما نکتهي مهم این است که آیا این افراد از بدو
تولد خود اینگونه بودند؟ اگر نبودند چرا و چگونه به این موفقيت ها دست یافتند .در پاسخ به این
سؤاالت باید گفت این افراد انسان هایي عادي بودند که به خود فرصت تفکر خالقانه را دادند .به
عبارتي دیگر ،آنها استعداد هاي خود را به مرحله انتخاب رساندند .انتخاب شدن یا نشدن ،بودن یا
نبودن ،توانستن یا کنارکشيدن  ...ممکن است هر یک از ما استعدادهایي سودمند داشته باشيم اما تا
پایان عمر از آن استفاده نکنيم .پس استعداد داشتن مورد بحث نيست ،بلکه شکوفایي استعداد و
انتخاب مسير مسألهي اصلي است .بنابراین سرنوشت انسان را انتخابهایش ميسازد نه استعدادهایش.
حال این سؤال مطرح مي شود که براي شکوفایي استعداد چه باید کرد؟! در پاسخ به این سوال باید
گفت شکوفایي استعداد که سرانجام منجر به کارآفریني ميشود نياز به آموزش و پرورش خالقيت
دارد .با توجه به این که مدرسه و معلمين در هر نظام مسئوليت آموزش و پرورش دانش آموزان را
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برعهده دارند به این نتيجه ميرسيم که پرورش روحيهي کارآفریني و خالقيت دانشآموزان (کودکان
و نوجوانان) بر عهده ي مدرسه و معلم است که در بخش بعد به چگونگي این امر ميپردازیم.
کار آفرین کيست؟
کار آفرین فردي است داراي فکر جدید که از طریق کسب و کار توأم با منابع مخاطره انگيز
خدمت جدیدي به جامعه عرضه مي کند (احمدپور ،1932 ،ص .)51در این تعریف سه نکته ي مهم
وجود دارد:
 )1کارآفرین کسب و کار جدید ایجاد مي کند.
 )2راه اندازي کسب و کار جدید نيازمند خالقيت است ،پس کارآفرین باید فردي خالق باشد.
 )9کارآفرین خطر مي کند ،زیرا دست به کاري مي زند که تا کنون کسي آن را انجام نداده
است.
آموزش کارآفرینی
هرگاه کلمهي آموزش مطرح مي شود ،ذهن افراد به سمت دفتر و کتاب و جزوه و امتحان سوق ميیابد.
درحالي که در بسياري موارد این گونه نيست .معلمي که قصد دارد روحيهي کارآفریني را در
دانشآموزانش پرورش دهد ،این موضوع را به صورت تئوري و فرمول شده به آنها آموزش نميدهد
بلکه با روش هاي تدریس خاص و الگوهاي رفتاري متفاوتي با دیگر معلمان این کار را انجام ميدهد.
چنين معلمي دانشآموزان خود را با ناشناختهها و ایدههاي نو روبرو ميکند و ذهن آنها را به چالش
ميکشد .بنابراین رسالت معلم در این مسير یاد دهي تفکر خالق و آموزش جور دیگر اندیشيدن است.
پس ما براي آموزش کارآفریني نياز به معلمي با شيوهي تدریس متفاوت ،دانشآموزي با مطالعه و
یادگيري متفاوت ،سازماني با توليدات متفاوت و کشوري با رویکرد متفاوت نياز داریم.
تدریس و روش های تدریس کاوش محور
تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحي منظم و
هدفدار معلم ،براي ایجاد تغيير در رفتار شاگرد .تدریس مفاهيم مختلف مانند نگرشها ،گرایشها،
باورها ،عادتها و شيوه هاي رفتار و به طور کلي انواع تغييراتي را که مي خواهيم در شاگردان ایجاد
کنيم را در بر مي گيرد (ميرزا محمدي .)1938 ،همچنين در تعریفي ساده تر آمده است :تدریس
عبارت است از هر فعاليتي از جانب یک فرد که به منظور تسهيل یادگيري فرد دیگري انجام مي
پذیرد (گيج.ان.ال ،1975 ،ص.)12
کاوش گري و تالش فکري از مشخصات فطري کودکان است (هانت )1302-اما متأسفانه
با ورود به مدرسه و پس از سپري شدن چند سال این حس در آنها فروکش مي کند (آقازاده،1900 ،
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ص .)201آنها در مدرسه و جامعه مي آموزند که از پرسش هاي خود صرف نظر کنند و در عوض به
دنبال پرسش و پاسخ هاي مورد عالقه ي معلمانشان بروند (ميرز .)1375 ،بنابراین تبيين و ایجاد
روش تدریسي که در راستاي تقویت روحيه ي کنجکاوي که مبناي کار آفریني است بر ما روشن
مي گردد تا در قالب آن دانش آموزان بتوانند به راحتي و در آزادي سؤاالت خود را مطرح کنند که
ميتوان چنين قالبي را در روش تدریس کاوش محور مشاهده نمود.
روش آموزشی

ایبسه1

ایبسه ،نماد روش نوین آموزشي علوم است که معادل فارسي آن را ميتوان آموزش
کاوشمحور دانست .روش تدریس کاوشگري را ریچارد ساچمن براي آموزش فرآیند جستجو و توضيح
پدیده ها تدوین کرد .الگویي که ساچمن تدوین کرده است ،دانش آموزان را با فرآیندهایي درگير
مي سازد که محققان از آنها براي سازمان دهي دانش و پدیدآوري" اصول " استفاده مي کنند (آقا
زاده ،1900 ،ص .)201آموزش کاوش محور در طول حرکت یادگيري در دهه  1368به عنوان پاسخ
به اشکال روش هاي سنتي آموزش توسعه داده شده است .فلسفه این نوع یادگيري مبتني بر یادگيري
طبق نظریه هاي یادگيري دانشمندان گذشته همچون پياژه ،دیوي ،وگوتسکي و پائولو فریره است.
این روش را ميتوان روش آموزش اروپایي دانست که یادگيرنده را از مرحلهي ذهني به مرحله مهارت
عملي ميرساند و در کنار آموزش علوم ،تعامل گروهي دانش آموزان را نيز افزایش ميدهد .براي
آشنایي بهتر با این روش در ادامه به بررسي مراحل آن ميپردازیم.
مراحل ایبسه
در منابع مختلف ،مراحل مختلف براي روش ایبسه ذکر شده است .در پژوهش پيش رو از نوعي
خاص از ایبسه استفاده شده است که ویژگي هاي آن سبب تمایز با انواع دیگر روش هاي ذکر شده
براي ایبسه در منابع است .این نوع خاص از روش تدریس ایبسه عالوه برتحریک و به کارگيري حس
کنجکاوي و ابتکار فراگيران آنان را وادار به عمل (آزمون و خطا) مي کند ،با کار تيمي آشنا مي سازد،
نحو ه ي ارائه ي مؤثر را به آنها آموزش مي دهد و در نهایت سبب افزایش اعتماد به نفس آنان ميشود.
ویژگي اساسي و منحصر به فرد دیگر این روش ،مرحله ي طرح سوال جدید است .این ویژگي این
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امکان را به معلم مي دهد تا ذهن فراگيران را براي طرح موضوع جدید آماده کند .براي آشنایي بيشتر
مراحل این روش در زیر آورده شده است:
 )1طرح سوال :ابتدا با توجه به موضوعي که مد نظر داریم ،باید مسألهاي را طراحي کنيم و از
دانش آموزان بپرسيم .سؤال مطرح شده باید تعادل فکري دانش آموز را به هم بزند و هم چنين
هدفمند باشد به این معنا که طبق نظر پياژه سؤال باید طرح وارههاي قبلي دانشآموز را در
موضوع مورد نظر برهم بزند و ذهن دانشآموز را درگير نماید (آقازاده  ،1900،ص.)925
 )2پاسخ های فردی :در این مرحله دانشآموزان موظفند راهحلي را که براي حلمساله (آزمایش)
مورد نظر به ذهنشان ميرسد به صورت مکتوب درآورند .در این جا الزم است ابزار و مواردي را
که دانشآموز در اختيار دارد و ميتواند از آن استفاده کند به وي اطالع داد .در این مرحله است
که دانشآموز هر راهي را که فکر ميکند ممکن است به جواب برسد -هرچند آرماني -روي کاغذ
ميآورد.
 )9پاسخ گروهی :اعضاي هرگروه در این مرحله طرحهاي خود را با یکدیگر به اشتراک ميگذارند
و درمورد ممکن یا غير ممکن بودن جوابهایشان با یکدیگر بحث ميکنند .پس پاسخهایي را که
در آن با یکدیگر به اجماع رسيدهاند در فرم نهایي یادداشت ميکنند و هم چنين طرحي براي
مراحل کار خود رسم مينمایند.
 )5ارائه :از هرگروه در این مرحله یک نفر نماینده در مقابل گروههاي دیگر طرحهاي گروه خود را
ارائه ميدهد و از آنها دفاع ميکند.
 )1آزمایش :در این مرحله باید دانشآموزان ایدهها و نظرات خود را به مرحلهي عمل برسانند و
ببينند ایدههایشان تا چه حد به واقعيت نزدیک است .به این منظور در این مرحله از آموزش،
ابزار مورد نيازشان را در اختيارشان قرار ميدهيم تا طرحهاي خود را اجرایي کنند .در این قسمت
الزم است معلم با سرکشي به گروهها نحوه کارشان را بررسي کند .البته معلم نباید در این مرحله
گروهي را راهنمایي کند و یا حتي نظر دهد .بهتر است معلم گروه هایي که طرحهایشان از واقعيت
دورتر اند را غير مستقيم متوجه اشتباهشان بگرداند .دانشآموزان باید سعي کنند تمامي ایدهها
و طرحهایي را که به کالس ارائه داده بودند ،اجرا کنند تا متوجه شوند هریک از طرح ها چه
ميزان به واقعيت نزدیکتر و عملي تر است ،سپس طرحهاي عملي خود را براي دیگر گروه ها اجرا
کنند تا یافتههاي خود را با دیگر دانشآموزان به اشتراک بگذارند.
 )6اصالح ایده :پس از انجام آزمایشها و عمليکردن طرحها ،الزم است هرطرح مورد ارزیابي
دانشآموزان قرار گيرد .طرحهاي غيرقابل اجرا خود به خود حذف ميشوند و طرحهاي ساده و
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کمهزینه و کمخطر جاي خود را به ایدههاي پيچيده ميدهند .پس در این مرحله است که
ایدههاي مناسبتر و خالقانهتر برگزیده ميگردند .این مرحله به دانش آموزان کمک مي کند تا
مراحل فکري و کاوشگري ذهني خویش را روشن سازند (آقا زاده ،1900 ،ص.)232
 )7توليد دانش :پس از انجام آزمایشها و انتخاب راهحل هاي بهتر ،زمان آن رسيده است که با
توجه به آزمایش ها به موضوع اصلي تدریس برسيم و به عبارتي دیگر فرایند توليد محتوا صورت
گيرد .این مرحله در اصل مرحله نتيجهگيري از عملکرد و آزمایشهاست که دانشآموز در آن با
استناد به آزمایشهایي که انجام داده موضوع درس را استنباط و استنتاج مينماید و از مرحلهي
ذهني به مرحله مهارت عملي ميرسند.
 )0طرح سؤال جدید :ویژگي خاص و منحصر به فرد این روش تدریس در این مرحله بيشتر نمایان
ميشود .در این قسمت از تدریس سؤال جدیدي مطرح ميشود که در ادامهي مطالب قبلي است.
در اصل ،سؤال مطرح شده مربوط به چرایي انجام شدن آزمایشها برميگردد و ذهن دانشآموزان
را وارد فضایي جدید مينماید .بنابراین ميتوان گفت ایبسه با سؤال شروع و با سؤال به پایان
مي رسد .براي فهم بهتر موضوع با طرح سؤالي در کالس ،این روش تدریس پيادهسازي شده و
نتایج به دست آمده در جدول زیر آورده شده است.
روش پژوهش
در پژوهش انجام شده ،سعي بر آن شد تا با استفاده از روش ایبسه مبحثي از بخش خواص
گازها به دانشآموزان آموزش داده شود .به این منظور  25نفر از دانش آموزان پایه ي دهم جهت
انجام این طرح انتخاب شدند" .مفهوم اینکه هوا حجم اشغال ميکند"موضوعيست که با روش ایبسه
در ادامه به دانش آموزان آموزش خواهيم داد.
ابتدا پس از ورود معلم به کالس و تشکيل گروهها ،طرح سوال انجام ميگيرد .سوال اوليه
به این صورت است :چگونه ميتوانيم هواي درون یک بطري کوچک را به بطري بزرگتري منتقل
کنيم به طوري که مطمئن شویم در ظرف کوچکتر هيچ هوایي باقي نمانده است؟ الزم به ذکر است
که هنوز اسمي از ابزاري که در اختيار است ،آورده نشده است .پس از طرح سؤال هرفرد در ابتدا به
صورت شخصي طرحهاي خود را با رسم شکل گرد آوري ميکند .پس از گذشت ده دقيقه اعضاي
گروه باید بر سر ایدههاي بهتر و منطقيتر با یکدیگر به توافق برسند .پس ایدههایي که اکثریت آن را
مي پذیرند توسط هرگروه به صورت جداگانه به معلم تحویل داده ميشود .حال از هرگروه یک نفر
موظف است در مقابل بقيهي دانشآموزان از طرحهاي گروه خود دفاع کند .پس از اتمام دفاعيهها،
زمان عمل است .پس به این منظور وسایل و ابزاري را که دانشآموزان ميتوانند از آن براي عملي
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کردن طرحهاي خود استفاده کنند به آنها معرفي ميکنيم .این ابزار عبارتند از :چسب ،بادکنک،
تشت ،چراغ الکلي ،آب ،سرنگ ،قيف ،کبریت ،خمير ،شيلنگ.
خود به خود تعداد زیادي از طرح ها با توجه به ابزار و مواد ارائه شده حذف ميشوند .حال
زمان آن است که هرگروه طرح هاي خود را عملي کند تا مشاهده کنند طرحهایشان چه ميزان به
واقعيت نزدیک است.
گروه  :7دو ظرف را همراه با هواي داخلشان داخل تشت به زیر آب برده و هواي بطري کوچکتر را به
بطري بزرگتر هدایت کنيم.
گروه :۲با استفاده از آب بطري بزرگتر را پر از آب کنيم و سپس به وسيله خمير و شيلنگ بطري
کوچک را به بطري بزرگ متصل کنيم و هواي بطري کوچکتررا به بطري بزرگتر منتقل کنيم.
گروه :7به ظرف کوچک دو شيلنگ متصل ميکنيم و دور شيلنگها را با خمير پر کنيم .سر یکي از
شيلنگها را به ظرف بزرگتر متصل کرده و دور آن را با خمير بپوشانيم و سپس از سر شيلنگ آزاد
آب بریزیم .بنابراین فضاي داخل بطري کوچک پر از آب شده و هواي داخل آن به بطري بزرگتر
منتقل ميشود.
گروه :۴ته ظرف کوچک را سوراخ کنيم و در آب قرار دهيم به نحوي که مقداري آب درون آن وارد
شود .سپس با شيلنگي به بطري دیگر وصلش کنيم .انتهاي بطري بزرگتر را نيز سوراخ کرده و به
وسيلهي شيلنگ آن را به سرنگ متصل کنيم و سپس سرنگ را بکشيم.
سرانجام گروهها آزمایشهاي خود را براي دیگر افراد انجام ميدهند .پس از تمامشدن
آزمایشها ،زمان نتيجهگيري و توليد دانش است .دانشآموزان در این مرحله باید پاسخدهنده این
سؤال باشند که چرا این اتفاق در آزمایش افتاده است؟ با یکدیگر بحث کرده و سپس به این پاسخ
برسند که "هوا حجم اشغال ميکند" حال زمان پرسيدن سؤال چالش برانگيز جدید است .سؤال
جدید این است که "ما چگونه در فضا جا به جا ميشویم در حالي که هوا فضا اشغال ميکند؟!" دانش
آموزان اکنون با سؤال جدیدي روبرو مي شوند و باید براي این سوال دوباره آزمایش طراحي کنند تا
به علت آن پي ببرند .در کالس مورد نظر پژوهش ما یکي از دانش آموزان بالفاصله پس از پرسش
این سؤال آزمایش را طراحي کرد .به این صورت که درب یک بطري پالستيکي را محکم بست و آن
را فشار داد .مشاهده شد بدون این که هوایي از بطري خارج شود بطري جمع شد .پس دانشآموزان
دریافتند ميان مولکولهاي هوا فضاي خالي وجود دارد .روش انجام شده تقریبا یک ساعت طول کشيد

تاثیر روش تدریس ایبسه در آموزش شیمی و در راستای کارآفرینی...
و در عين گرفتن وقت کم ،بيشترین بازده را در کالس ایجاد کرد .در این روش دانشآموزان کار
گروهي انجام دادند ،از طرحهاي خود دفاع کردند ،آزمایش انجام دادند و به صورت عملي توليد دانش
کردند .از همه مهمتر روحيهي نوآوري و خالقيت مورد توجه ویژه قرار گرفت.
چگونگی تدریس کتاب شيمی دهم متوسطه بر اساس ایبسه
کتاب درسي شيمي پایه دهم بر اساس یکي از مباحث نوین علم شيمي به نام شيمي و
توسعه پایدار تأليف شده است .پس روشي نوین براي مبحثي نوین بحث را هيجان انگيز تر و کاربردي
تر خواهد کرد .در مقدمه کتاب هدف از تأليف کتاب تربيت افرادي با کسب سواد علمي شيمي مبتني
بر اصول توسعه پایدار عنوان شده تا بتوانند زندگي خود را در همه سطوح بهبود بخشند .کتاب زمينه
محور تاليف شده تا با زندگي روزمره تطابق داشته باشد .در این راستا کتاب تا حد زیادي ویژگي هاي
ایبسه را پوشش داده است و مي توان از آن به عنوان منبعي براي آموزش ایبسه استفاده نمود .در
فصل اول کتاب با عنوان کيهان زادگاه الفباي هستي در صفحات ابتدایي در حاشيه کتاب به معرفي
دانشمند مسلمان عبدالرحمن صوفي ستاره شناس ایراني پرداخته است .اولين اقدام براساس ایبسه
این است که از دانش آموزان خواسته شود درباره این ستاره شناس و اقدامات او و دیگر ستاره شناسان
ای راني مطالبي جمع آوري کرده و به کالس ارائه کنند ،این چنين ایبسه نقش پل فرهنگي ميان
گذشته و امروز برقرار کرده است و دانش آموز را با مشاهير علمي کشور خود آشنا ساخته و با این
مثال وارد بحث و موضوع درس مي شود و این چنين دانش آموز مشتاق و فعاالنه پيگير ادامه درس
مي شود و کالس درس از قالب متکلم وحده و خشک و کسل کننده بودن در مي آید .در ادامه
مباحثي به عنوان پيوند با ریاضي در کتاب آمده است در این جا الزم است دانش آموزان تحقيقي
درباره کاربرد ریاضي در شيمي انجام دهند و هر گروه تحقيقش را به کالس ارائه دهد .در ادامه
مو ضوع فضا پيماهاي ویجر و مأموریت آنها مطرح شده است ،دانش آموزان با تحقيق درباره مأموریت
آنان ،منابع عناصر را شناخته و چگونگي پدید آمدن آنها را توضيح مي دهند .تا همين جا دو صفحه
ال حفظي را کاربردي و با مشارکت فعال دانش آموزان تدریس کرده ایم.
ي کام ا
در بخش دیگر ،خود آزمایي مطرح شده و درصد عناصر سازنده دو سياره مشتري و زمين
مقایسه شده است .از دانش آموزان خواسته شود با مطالعه محيط اطراف خود کاربرد این عناصر در
سياره زمين را شناسایي کنند و عنصري که بطور طبيعي در سياره زمين وجود ندارد را پيدا کنند .با
این کار خود به خود پاسخ پرسش هاي خود آزمایي را مي دهند و این بخش که فرار مي باشد در
ذهن دانش آموز نقش مي بندد ،چون کاربرد آن عنصر را فهميده است .هم چنين در این جا ایبسه
نقش پل ارتباطي فرد و محيط زیستش را ایفا مي کند.
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در بخش دیگر از تکنسيم به عنوان نخستين عنصر ساخت بشر یاد شده است که در تصویر
برداري غده تيروئيد از آن استفاده مي شود .حال با طرح داستان کشف پرتوزایي توسط هانري بکرل
براي دانش آموزان و خواستن انجام تحقيق درباره ماري کوري و پرتوهاي X-از دانش آموزان وارد
بحث درس مي شویم .در اینجا دو شاخصه ایبسه را براي تدریس به کار برده ایم .در بخش ما ميتوانيم،
به مبحث رادیو ایزوتوپ ها مي پردازیم .ما با وا داشتن دانش آموز به مطالعه زندگي ماري کوري و
مواد پرتوزا ،این بخش را در قالب فعاليت علمي و پژوهش به دانش آموز درس دادیم .در بخش بعدي
طبقه بندي عناصر مورد بحث قرار مي گيرد .در اینجا دانش آموزان در قالب گروه هایي به مطالعه
مفهوم طبقه بندي و جایگاه آن در علوم دیگر مي پردازند .سپس درباره دانشمند روسي مندليف ارائه
اي در کالس درس داده مي شود تا به این ترتيب براي شناخت و تدریس جدول تناوبي زمينه چيني
کرده باشيم .سپس از هر گروه خواسته شد جدولي مشابه جدول تناوبي بسازند ولي جاي عناصر را
خالي بگذارند .اینجا به نوآوري و خلق ایده هاي جدید توسط ایبسه پرداخته ایم .حال از دانش آموزان
خواسته شود هر گروه درباره ماده اي که عناصر جدول تناوبي در آن به کار برده شده است تحقيق
کنند ،سپس عناصر را در جدول نوشته و یک مثال از کاربردش را زیرش بنویسند .هم چنين دانش
آموزان با مطالعه سنگ ها و کاني ها به ترکيب عناصر آنها و شناخت عناصر پي مي برند .این چنين
ایبسه مرز ميان علوم را از بين مي برد و بين علم زمين شناسي و شيمي ارتباط برقرار مي کند .در
بخشي با عنوان تار ن ماها خواسته شده درباره روش هاي دیگر دسته بندي عناصر اطالعاتي توسط
دانش آموزان جمع آوري شود .گروه ها با انجام تحقيق در روزي مشخص به ارائه و دفاع یافته هاي
خود مي پردازند .براي تدریس مفهوم مول به گروها یک ظرف پر از مهره ،برنج و عدس داده شود و
از آنها خواسته مي شود بدون شمردن بگویند در ظرف چه تعداد از این مواد حضور دارند .با بحث و
تبادل نظر و انجام بازي و آزمایش مفهوم مول تدریس داده مي شود .در این جا به این مفهوم رسيده
ایم که ایبسه فرایند یادگيري لذت بخش مبتني بر بازي هاي علمي است.
مبحث بعدي درباره نور مي باشد .در این جا از دانش آموزان خواسته مي شود درباره
نيوتون ،منشور و طيف سنج و ستارگان مطالعه و تحقيق کنند .سپس هرگروه منشوري را بسازند .با
عبور نور از منشور به تدریس مبحث پرتوهاي الکترومغناطيس مي پردازیم .سپس با انجام آزمایش
گرفتن کنترل جلوي دوربين موبایل امواج مرئي و نامرئي را تدریس مي کنيم .با طرح این پرسش که
کاربرد امواج الکترومغناطيس در زندگي روزمره چيست و خواستن تحقيق درباره دستگاه بارکدخوان
به جمع بندي مطلب امواج وارد مبحث طيف نشري خطي مي شویم .با این فعاليت ایبسه نقش پل
علم و زندگي روزمره و کاربرد علم در زندگي را ایفا کرده است .با طرح داستاني درباره دانشمند
دانمارکي نيلز بور و اقدامات علمي وي به مبحث کشف ساختار اتم وارد مي شویم ،سپس از گروه ها
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مي خواهيم روي سطح شيب دار و روي پله قدم بردارند با این کار مفهوم پيوستگي و کوانتومي بودن
را تدریس مي کنيم .از گروه دیگر خواسته مي شود ميان پله هاي نردبان بایستند و دیگري روي پله،
سپس پاسخ دهند در کدام حالت پایدار و کدام ناپایدار هستند .در این جا به مفهوم پایداري و
ناپایداري اشاره مي کنيم.
براي تدریس ساختار لوویس با استفاده از خالل دندان و خمير بازي ،به مدل سازي مي
پردازیم .دانش آموزان وظيفه دارند شکل و ساختار ترکيباتي که به آنها داده شده است را با خمير
بسازند و تحویل دهند و درباره تجربيات خود در حين مدل سازي بحث و تبادل نظر کنند.
نتایج
پس از اجراي مراحل ذکر شده در بخش روش پژوهش در کالس ،نتایج زیر به دست آمد.
جدول :7نتایج به دست آمده از فعاليت دانش آموزان در گروه هایشان

ایده(ها)

موفقيت

گروه
1

دو ظرف را همراه با هواي داخلشان داخل تشت به زیر آب برده و هواي بطري
کوچکتر را به بطري بزرگتر هدایت کنيم.

+

2

با استفاده از آب بطري بزرگتر را پر از آب کنيم و سپس به وسيله خمير و شيلنگ
بطري کوچک را به بطري بزرگ متصل کنيم و هواي بطري کوچکتررا به بطري
بزرگتر منتقل کنيم.

+

9

به ظرف کوچک دو شيلنگ متصل ميکنيم و دور شيلنگها را با خمير پر ميکنيم.
سر یکي از شيلنگها را به ظرف بزرگتر متصل کرده و دور آن را با خمير ميپوشانيم.
سپس از سر شيلنگ آزاد آب ميریزیم .فضاي داخل بطري کوچک پر از آب شده
و هواي داخل آن به بطري بزرگتر منتقل ميشود.

5

ته ظرف کوچک را سوراخ ميکنيم و در آب قرار ميدهيم به نحوي که مقداري آب
درون آن وارد شود .سپس با شيلنگي به بطري دیگر وصلش ميکنيم .انتهاي بطري
بزرگتر را نيز سوراخ کرده و به وسيلهي شيلنگ آن را به سرنگ متصل ميکنيم.
حال سرنگ را ميکشيم .مشاهده ميشود فضاي ظرف کوچک پر از آب ميشود و
هواي آن به ظرف بزرگتر انتقال ميیابد.

مزایای روش ایبسه

+

-
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)1
)2
)9
)5
)1
)6

این الگو براي هر سن و سطوحي کاربرد دارد.
روش ها و نگرش هایي که براي ذهن کاوش گر ضروري است را فراهم مي کند.
روح همکاري و توانایي کارکردن با دیگران را تقویت مي نماید.
موجب تفکر منطقي ،تحمل ابهام و اندیشه هاي مخالف مي شود.
از نظر روان شناسان تربيتي ،یکي از بهترین روش هاي آموزشي براي ایجاد تفکر انتقادي
است.
در این روش مي توان از گردش علمي نيز براي انجام فرایند تدریس استفاده نمود که عالوه
بر انجام فعاليت هاي ذکر شده به دانش آموزان امکان مي دهد که از طریق مشاهده
طبيعت ،وقایع ،فعاليت ها ،اشياء و مردم ،تجربه علمي به دست آورند (خورشيدي و دیگران،
. )1901

محدودیت ها:
 )1نسبت به فعاليت هاي متداول به زمان بيشتري نياز دارد.
 )2به اساتيد با تجربه و آشنا به روش تحقيق نياز دارد.
 )9با توجه به نوع ارزشيابي و مقررات حاکم اجراي مؤثر آن محدود است.
نتيجه گيری
ارتقا روحيهي کارآفریني و آموزش مهارتهاي عملي دانشآموزان در حال حاضر مهمترین
وظيفهي پيش روي آموزش و پرورش است و این امر جز با تغيير روند آزمون پایاني دورهي تحصيلي
آموزش و پرورش یعني کنکور ميسر نيست .در این صورت است که نگرش دانشآموزان و معلمان
نسبت به کالس درس تغيير ميیابد .معلم در این حالت ميتواند با انرژي و فرصت کافي روشهاي
تدریس فعال را در کالس پياده کند .روش معرفي شده در این مقاله از روشهاي جدید و پربازده
است که امروزه در کشورهاي اروپایي ،استراليا و آمریکا اجرا ميشود .اما الزم به ذکر است براي اجراي
چنين طرحهایي الزم است مدارس از نظر ابزاري و مالي به اندازهي کافي تامين شوند .چنين
روشهایي نياز به آزمایشگاه هاي مجهز و با فضاي مناسب دارد .البته خوشبختانه در چند سال اخير
تغييرات خوبي در محتواي کتاب درسي و امکانات آزمایشگاهي مدارس ایجاد شده است اما هنوز تا
رسيدن به مقصود راهي طوالني در پيش است .اميد است روزي نظام آموزش و پرورش بتواند
دانشآموزاني مبدع و خالق با تفکرات کارآفریني تحویل فضاي کاري کشور دهد.
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Abstract
Entrepreneurship and the creating the spirit of production in the
new generation have always been emphasized by the educational systems
including Iran’s. Hence, education (office) as the main pillar of the
educational system of the country is required to take the necessary steps in
the direction of entrepreneurship training, which as a result will contribute
to the country's industry and economy, as well as meet the scientific needs
of the industry. The school takes this burden as the connecting point of the
community and the educational system. Therefore, creating a productive
environment in the classroom and increasing the entrepreneurial spirit in
students is one of the tasks of the school and teachers. This research
presents a method for teaching basic sciences in which the creativity of
students is taken into consideration, so that the method (IBSE) (Inquiry
based science education) was performed in the field of air and gases in
"Salaam" high school and its results has been analyzed and studied. It was
found from this activity that in addition to teaching specialized chemistry
concepts, other concepts such as civilization, technology and creativity
which help to develop entrepreneurship could be teach using IBSE
method.
Keywords: Entrepreneurship, Chemistry Education, IBSE, Teaching, Teacher.
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