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   REACTراهبرد   از استفاده با  محور زمینه  یادگیری آموزش و 

 

 (                        2) غالمرضا کمالی                (1)  عبدالکریم فاضلی ناصر آباد

  آموزش  در محور  زمینه رویکرد گام  پنج  پژوهش این  در.  اسررت محور  زمینه  آموزش  در  REACT  راهبرد بر  مروری حاضررر  پژوهش چکیده

  گام .  اسرت  فراگیران  هایدانسرتهپیش یا  آموزاندانش  روزمره زندگی  زمینه در  یعنی یادگیری  ارتباط  ایجاد  اول گام.  اسرت  گرفته قرار  بررسری مورد

  گام .  بپردازند  یادگیری  به کاوشررری  و  فعالیت  انجام  با  شرودمی  داده  فرصرت  آموزاندانش  به که  اسرت  گیری یاد  مفاهیم  گذاسرتن  تجربه  به  دوم
  کوچک   گروههای  در  آموزاندانش شرکت به همیاری است یعنی تشویق  چهارم گام.  است  واقعی  زندگی  در  مفاهیم از استفاده کاربرد یعنی سوم

  تا   اسرت،  جدید و  ناشرناخته  هایزمینه و  هاموقعیت  به  هاآموخته  انتقال  آموزان بهپنجم تشرویق دانش  گام.  اسرت  یادگیری  مطالب  گذاریاشرترا  و

  ، نوشرتار در این  .اسرت ...و  خواندن  نوشرتن، ریاضریا،،  آموزش در  اسرتفاده  قاب  محور  زمینه رویکرد.  کنند  ح  را  مسرال   اندآموخته  آنچه از  فراتر

اسب  نم ییالرو طرح آموزشری مبتنی بر رویکرد زمینه محوربا اراله توضریحا، و تسرهی  تهیه    ،توضری  مراح  این راهبرد  بر آن اسرت که با  یسرع

 یک در محور  زمینه قاب  اسررتفاده اسررت. روش..این پژوهش برای دانشررجویان و اسرراتید دانشررراه فرهنریان و معلماناراله شررود  هینزم  نیدر ا
  نتایج   کنندمی  اسرتفاده آن از که  ایحرفه  جه افراداسرت در نتیشرده  گذاریبنیان  آموزاندانش  انریزه و مهار،  انتقال با  مرتبط  مفهومی  چارچوب

 .دارد را  موفقیت  افزایش  پتانسی   روش این از  استفاده که  دهدمی نشان  موجود  شواهد اند و کرده مشاهده را  مثبتی

  

 ، یادگیریREACTآموزش زمینه محور، های کلیدی  واژه 
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Abstract The present study is an overview of REACT strategy in cotextual approach education. In this 

research  ،  five steps of contextual approach in education have been examined. The first step is to connect 

learning with the context of students 'daily lives or learners' prior knowledge. The second step is to 

experience the concepts of learning which gives students the opportunity to learn through doing activities 

and exploring. The third step is application  ،  that is  ،  the use of concepts in real life. The fourth step is 

collaboration  ،  which encourages students to participate in small groups and share learning material. The 

fifth step is to encourage students to transfer what they have learned to unfamiliar and new situations and 

contexts  ،  to solve problems beyond what they have learned. In this particle we try to provide explanations 

and facilitate the preparation of an educational plan for students and professors of Farhangian University  
and teachers based on thematic approach. The thematic approach is based on a conceptual framework 

related to the transfer of students' skills and motivation. Professionals who use this method have seen 

positive results and the evidence shows that using this method has the potential to increase success . 
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 مقدمه

  مبتنی   و  سنتی  آموزشی  هایروش  توجه به ناکارآمدی  با

 دادند  ارایه  را  دالیلی  آموزش   سخنرانی پژوهشرران  بر

باید به مقدار بیشتری شام  یادگیری    علمی  آموزش  که

 باشد. ورزیبرزمینه و دست  مبتنی

روشی   موضوع  یادگیری    انتخاب   بر  که  است   محور، 

مفهوم تاکید   چند  یا  یک  آموزش  برای  خاص  موضوعی

 و  مختلف  اطالعا،  تلفیق  بر  مبتنی  روش  این.  دارد

 پارادایم  تغییر.  است   موضوع  اراله یک  برای  آن  از  استفاده

برنامه   یکم  و   بیست   قرن  در  یادگیری  در  تغییراتی    با 

است   درسی چن.  همراه  اعتقاد   هایفعالیت   [1]  1به 

  ترتیب  از  همیشه  محور  معلم  پارادایم   با  سنتی  یادگیری 

  نیازهای   با   پارادایم  این.  کنندمی  پیروی  درسی  مطالب 

  موضوعی،   ارتباط کمی دارد. رویکرد  یکم  و  بیست   قرن

  کار   به  201۳  درسیبرنامه  در  که  است   جدیدی  رویکرد

  یادگیری   علمی،  یادگیری  شام    رویکرد  این  شد.  گرفته

   چن .  است   ۳پروژه   بر  مبتنی  یادگیری  و  2مساله   بر  مبتنی

یکی  آموزش  که  کرد  بیان  [1] محور    از   موضوع 

  با   که  است   محور  زمینه  ی  یادگیر  برای  موثر  راهبردهای

  یادگیری   داردو  ارتباط  آموزاندانش  روزانه  تجربیا،

محور  کردن  محور  زمینه  برای  موثری  روش   موضوع 

  از   برگرفته   موضوعا،  .است   یادگیری   هایروش

  آموزان دانش  به  نزدیک  که  اجتماعی   و   طبیعی  هایپدیده 

 
1 - Chen 

2 - problem - based learning (PBL ) 
3 - project - based learning  (PjBL ) 
4 - Jack Holbrook  

 خواهند  دارترمعنی  و  تر  جذاب  را  یادگیری  هستند،

   .ساخت 

 می  اظهرار  در مراهیرت آموزش علوم  ]  2  [4هرالبرو     

 آموزش.  افترد  اتفرا   درخأل توانرد  نمی  آموزش":  کره  دارد

 از  خارج مفاهیم آموزش  ."اسرررت  زمینه و  بافت  نیازمند

  آوری جعر  فن  و  تراریخی،  اقتصرررادی،  اجتمراعی،  برافرت 

  تدریس  شررریوه  این به که اسرررت. مفاهیمی علم  ماهیت 

 هرچنرد,  هسرررتنرد  فرایردهبی  کرامالً  زنردگی  در  شرررونردمی

  می شروند. ما  در   هاآن که برسرد نظر ممکن اسرت به

برا چیزهرای دیرری کره   گیریم کرهچیزهرایی را یراد می

مرتبط    هرایبیم  تعصررربرا، و  اعتقرادا،،  دانیم،می مرا 

  و  زمینه به  وابسرته  هم  توان می را  . شرناخت  [۳]هسرتند

  زمینه،  به  وابسرته  شرناخت .کرد ترسریم زمینه از  مسرتق   هم

  ح   شود، می  اراله مربوط  و  حمایتی های  زمینه با  وقتی

   [4].  است  تر  راحت   اغلب   مسئله

 و آموزش  که  کردند  اضررافه نیز [5]  6اریکسررون و 5برنز

  آموزشررری   فرآینرد  یرک  عنوانبره  محورزمینره  یرادگیری

  کره   محتوایی  بین  کنردمی  کمرک  آموزاندانش  بره  نوآورانره

.  کننرد  برقرار  ارتبراط  شرررانواقعی  زنردگی و  گیرنردمی  یراد

 مطالبی بین  کند می  تشرویق را  آموزاندانش  رویکرد این

  تجربیا،   اسرا  بر که  واقعی زندگی و گیرند می  یاد که

 [6] .کنند پیدا  همبستری  گرفته،  شک  آنها

  و   نوآورانه  رویکردهای  از  یکرری  7محور زمینه  رویکرد   

  های برنامه  برای  ایپایه  عنرروانبه  که  اسررت   متداولی

 آمریکا،  هلند،  مانند  کشررورها  از  بسرریاری  در  آموزشی

 قرار   اسررتفاده  مورد  استرالیا  و  کانادا  انرلیس،  آلمان،

  در   متوسطه  مدار   درسی  برنامه  همچنین،  اسررت   گرفته

  طبق   بر  .است یافته  توسعه  رویکرد  این  به  توجه  با  ترکیه

5 - Berns 
6 - Erickson 

7 - Context - based approach   
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 نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی  دو شمارۀ نخست،  سال 

  می   اتفا   زمانی  فقط  یادگیری   ای،  زمینه   یادگیری   نظریۀ

  روشی   با   را  جدید  دانش  یا  اطالعا،  آموزاندانش  که   افتد

  حافظه،) آنها منابع یا  ها چارچوب با که کنند پردازش

 . [7] یابد (ارتباط  پاسخها و تجربه

  بودن  محورزمینه  به اشراره  برای  بسریاری اصرطالحا،   

  و  آموزش:  اسررت  زیر  موارد  شررام  که  شررده  اسررتفاده

 سرررواد2  زمینره  بر  مبتنی  آموزش  1  محورزمینره  یرادگیری

محتواییحوزه ،   4  مضرررمون  بر  مبتنی  آموزش  ۳هررای 

  شرناخت [8] یکپارچه  درسری برنامه  یادگیری -  نوشرتن

 آموزش  [9]  محورموضروع  زش آمو   ،موقعیت  بر  مبتنی

   . [11 [درسی ادغام شده برنامه  [10[ 5لنررانداخته

راهبردهرای   از  متنوع  خرانواده  یرک  ،محورزمینره آموزش   

  یرادگیری   یکپرارچره  ارتبراط  برای  کره  اسرررت   آموزشررری

  شرررغلی   یرا  دانشررررراهی  محتوای  و  بنیرادین  هرایمهرار،

  یرادگیری   و  آموزش  بر  کرار  این.  اسرررت   شررردهطراحی

 عالقه  مورد خاص  یزمینه در  عینی  کاربردهای مسرتقیم

  محور زمینره  یرادگیری  .[12  [  دارد  تمرکز  آموزاندانش

  ، 6سراختارگرایی : یعنی  یادگیری  اصرلی مولفه هفت   شرام 

سرازی،  مدل  ،8یادگیری اجتماعی  ،7تحقیق پرسرشررری،

  محور زمینره  رویکرد  .اسرررت    معتبر  ارزیرابی  و  برازخورد

  آوری جمع و مشرکال، تعریف  در،اسرت  ارزشرمند  بسریار

  کند می کمک آموزاندانش به مشرکال،  ح  برای  هاداده

. کنردمی  کمرک  براالتر  تفکر  هرایمهرار،  توسرررعره  و بره

  تراییرد   را  پرایره  علوم  آموزش  فوایرد  متعردد  مطرالعرا،

  کند می ایجاد را فضرررایی محور زمینه  یادگیری اند،کرده

 یرادگیری  فرآینرد  در  فعراالنره  آموزاندانش  آن  در  کره

. گیرندمی  را زمان مدیریت   هایمهار،،  کنندمی  شررکت 

 
1 - contextual teaching and learning 
2 - contextualized instruction 
3 - content - area literacy 

4 - embedded instruction 
5 - Anchored Instruction 

6 - constructivism 

  های مهار،،  کاریهم، ارتباط، مسراله ح ,  انتقادی  تفکر

 بهبود  را  علم  برره  دانشرررجویرران  عالقرره  و  فردی  بیرن

 .بخشندمی

ایجراد ارتبراط معنرادار،   :ویژگی رویکرد زمینره محور    8

تنظیم،  یرادگیری خود  توجره،  قرابر   انجرام فعرالیتهرای 

همکاری،تفکر انتقادی و خال  ، پرورش فرد، رسرریدن 

 شررده  به اسررتاندارد باال، اسررتفاده از ارزیابی معتبر ثابت 

 اسرت که جدیدترین مفهومی  محورزمینه  یادگیری  اسرت 

  ویکرد ر  .گیردمی  بر در  را  شرررنراختی  علوم  در تحقیقرا،

  فرآینرد   یرک  یرادگیری  کنرد  کره  می  مشرررخ   ایزمینره

 تمرین  روش  از  فراتر  کره  اسرررت   وجهیچنرد  و  پیچیرده

 به  ای زمینه  یادگیری .[۳[اسررت   پاسررخ و  محر   محور

  شررغلی  توسررعه  و  تحقیقا،  مرکز  توسررط  گسررترده طور

 .است شده ( معرفیCORD  9)  ایحرفه

توسررط  های آموزشرری نوشررته شررده دربررسرری طراحی

دانشرررجویران واظهرارا، اسررراتیرد کرارورزی دانشررررراه  

کنرد عردم  فرهنریران یکی ازمواردی کره جلرب توجره می

تسرررلط دانشرررجویران و اسررراتیرد برطرح آموزشررری برا  

 از  پس  مقرالره  این  از  هرد   اسرررت.      REACTرویکرد

 راهبرد  شرک  ترسریم به  کمک  محورزمینه روش  بررسری
10REACT است. محور  زمینه آموزش در 

ای اسرت  نوع کتابخانه پژوهش حاضرر از تحقیق روش   

های مطرح شرده در که با اسرتفاده از متون علمی و نظریه

 و تاثیر و کاربرد آن بر یادگیری   REACTزمینه مراح   

و آموزش، تجارب آموزشرری محققین و پژوهشرررران و  

 بررسی آنها انجام شده است.

 

7 - Inquiry 
8 - Learning community 
9 - Center for Occupational Research and 

Development 
10 - REACT is acronym of Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperation, and 

Transfer 
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 و دشمارۀ نخست، سال    نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی

 REACTمراحل راهبرد  

  برای   عاملی پنج  آموزشرری  اسررتراتژی  یک متحدهایاال،

 خالصرره REACT  اسررتراتژی با  که  دهد می اراله  مربیان

 به منحصرر معلمان این از یک هر  روش  .[14 [شرود می

  اسرررتفاده   کال  در  مختلفی  هایروش از و  اسرررت  فرد

  اسرتفاده   مورد آموزشری  اسرتراتژی  پنج حداق   اما  شرودمی

  های اسررتراتژی دارد که  وجود معلمان  این همه توسررط

، 1ارتباط ایجاد  -1: نامیده می شرروند ایزمینه  آموزشرری

  -5  4همیرراری  -4،  ۳  کرراربرد  -۳،  2  کردن  تجربرره  -2

 .5انتقال

 

 
 REACTمراح  راهبرد  -1شک 

 

  ارتباط ایجاد -1

 ارتبراط  برقراری REACT  رویکرد  برا  یرادگیری قردم  اولین

  بتوانند   آموزاندانش  که طوری به  اسرت،  روزمره  وقایع  با

  و   یراد بریرنرد  برایرد  را  چیزهرایی  چره  کره  کننرد  در    بهتر

 این  در  چیسرررت   گیرنرد  می  یراد  کره  چیزهرایی  فرایرده

  ارتبراط   نحوه  یرادگیری  بره  شرررروع  آموزاندانش  مرحلره،

.  کننردمی  خود  روزمره  زنردگی  بره  موضررروع  یرک  دادن

  اسرررتراتژی   در  عرامر   قردرتمنردترین  ارتبراط،  برقراری

  کره   دهردمی  نشررران  همچنین.  اسرررت   ایزمینره  آموزش

 
1 - Relating 
2 - Experiencing 
3 - Applying 

 دانش یا و فردی زندگی تجربیا، زمینه در  آموزاندانش

    .[14[ بینندمی آموزش،  خود  قبلی

  یرا   زنردگی  تجربره  زمینره  در  یرادگیری  "ارتبراط.  برقراری   

  اسرتراتژی  این از  اسرتفاده  با معلمان .اسرت   مرتبط  موارد

 آموزاندانش  برای  کره  چیزهرایی  برا  را  جردیرد  برایردتعرابیر

  کمک  آموزاندانش به  کار این.  دهند پیوند  اسررت  آشررنا

  .کنند قالب جدید اطالعا،  با را خود تا دانش کندمی

  زمینره   در را  کنرد یرادگیریمی  تالش  کره  درسررریبرنرامره   

 را  آموزدانش  توجره برایرد  ابتردا دهرد،  جرا زنردگی  تجربیرا،

 سرپس بخواند  فرا روزمره  شررایط و رویدادها،  مناظر به

 دهد ربط جدید اطالعا، به را  روزمره شررایط  این باید

 .شود  ح   مشکلی یا  شود جذب تا

 ارالرره  بررا  توانمی  را  کررار  این،  در   کالسرررهررای  در

  برای   ابزاری  عنوان  برره  آشرررنررا  کررامالً  هررایموقعیررت 

  اسرررتخراج   را  جردیرد  مفراهیم  ترا  داد  انجرام  آموزاندانش

  شرررایط  آن از  مفاهیم از  تریعمیق  در   نتیجه در، کنند

 را  تناسررب   هاونسرربت  در ، مثال  برای.  کنندمی ایجاد

  کردن   مراننرد درسرررت   آشرررنرا  وضرررعیرت   یرک  برا  توانمی

  سرراخت در شرردهداده  جها، از. کرد پرتقال معرفیآب

 پس. کرد تعریف توانمی را  هانسربت  مفهوم،  پرتقالآب

 ظر   کره  شرررود  داده  دسرررتور  آموزاندانش  بره  شرررایرد

  گرفته   یاد مفهوم از اسرتفاده  با را  پرتقالآب از تریبزرگ

  منابع  از  باید معلمان  هد ، این به رسریدن  برای. بسرازند

  های فعالیت   حتی و  سرخنرانی،  ویدیو  متن، مانند مختلف

 .کنند  استفاده کالسی

 را  فراگیران  قبلی  براورهرای  و  دانش  چرونره  معلمران

  وجود  اطالعا،  این برای  اصرلی  منبع سره  شرناسرند می

 :دارد

4 - Cooperating 

5 - Transfering 
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 نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی  دو شمارۀ نخست،  سال 

 دارای  آموزاندانش  برا  معلم  خود  تجربره  از  تجربره:  -الف

 و  اسرررتراد  جمعی  تجربیرا،  از  یرا  و  مشرررابره  زمینره  پیش

  همکارانش

  هرای رایج مسرررتنرد از ایرده  شرررواهرد  از  تحقیق:  -ب

 آموزاندانش

  برا دقرت  کره  هراییتکلیف  یرا  سرررواال،  از  کراوش:  -ج

 را آموزانقبلی دانش  باورهای و که دانش  شررده،طراحی

 .دهندمی نشان

 دیرر  مراحر   بره  مرحلره  هر،  ایزمینره  رویکرد  در   

 اطالعا،  ارتباط  برقراری دلیر   این به.  شرررودمی  مربوط

 کره  قبلی  دانش  یرا  زنردگی  تجربیرا،  بره  را  جردیرد

 آنجرا  از  .زنردمی  پیونرد  آورنردمی  کال   بره  آموزاندانش

  خود   قبلی هایدانسرته به را جدید  افکار آموزاندانش که

 آموزاندانش  کره  بفهمنرد  برایرد  معلمران،  کننرد  می  متصررر 

    [14 [دانندمی را  چیزهایی چه  قب  از هاآن

می توان ،  "  خرانره  "  مورد  در  تردریس  هنررام  مثرال،  برای

  های خانه از مختلفی  انواع که  خواسرررت  آموزاندانش از

  نیمره   هرایخرانره  ترا ،  هرایخرانره  مراننرد  ببرنرد،  نرام  را  خود

  توجره .  غیره  و  هراآپرارتمران  ویالیی،  هرایخرانره  مجزا،

 شررررایط  و  رویردادهرا  منراظر،  بره  معطو   آموزاندانش

  شرررایط  این  با ارتباط به قادر هاآن  وقتی.  اسررت   روزمره

  .شوندمی جذب  بهتر جدید اطالعا، باشند،  روزمره

 

 کردن تجربه -2

،  مرحله این در.  اسررت   محورزمینه  یادگیری  قلب ، تجربه

. آموزندمی  اختراع  و  کشف،  کاوش  طریق  از  آموزاندانش

 زنردگی  واقعیرا،  برا مسرررتقیم  طور بره برایرد  هرافعرالیرت   این

 از تجربه  برای  هاآزمایشرررراه از معموالً.  باشرررند مرتبط

  برای   آموزاندانش  که  جایی،  شرودمی  اسرتفاده  کار طریق

 به  پاسرخ  و هاداده  تحلی ، هاداده  ثبت ، هاداده  آوریجمع

 
1 - Exploration 
2-  Term Introduction 

، مثررال  برای.کننرردمی  کررار  یامبرراحثرره  هررایپرسرررش

  بازی اسرباب  وسریله یک  حرکت  آزمایش با آموزاندانش

 .کنندمی  کشف را  سرعت ، شیبدار  سکوی  یک روی

 مولفه  سره ۳ مفهوم  کاربرد و 2  مفهوم  دریافت   ،1کاوش   

 را  علم  یادگیری  اجازه آموزاندانش به که هسرتند  کلیدی

 . دهدمی

 و  هرراآزمررایشرررررراه  در  آمروزاندانرش،  کرراوش  در   

 دهدمی  اجازه  هاآن  به که  کنندمی  شررررکت   هاییفعالیت 

 هراداده  آوریجمع  و  هراآزمرایش  انجرام،  هراایرده  آزمون  بره

 مفاهیم از آموزاندانش آشررنایی  مفهوم  دریافت .  بپردازند

  در   امکران آموزاندانش  بره  و دهردمی  افزایش را  کلیردی

. دهردمی  را  شررردهآوریجمع  هرایداده  بکرارگیری  و  بهتر

  های قسرمت  به رسریدن در را آموزاندانش مفهوم  کاربرد

  .دهد می  سو  بلوم هرم باالتر

  های گروه در  آموزاندانشگذاشررتن   تجربه به  مرحله در

  و   گیرینتیجره،  هراداده  تحلیر ،  گیریانردازه  برا  کوچرک

  اصرلی   مفاهیم  و  پردازندمی هاداده  آوریجمع به تخمین

       [4[.دهنرردمی  نشرررران  را  هررافعررالیررت   این  در  درگیر

 آن  در  کره  اسرررت   مرداوم  فرآینرد  یرک  تجربی  یرادگیری

 شرررودمی  ایجراد  دنیرا  برا  مرا  مرداوم  تعرامر   طریق  از  تجربره

،  گیرنردمی  یراد  تجربره  از  آموزاندانش  کره  همران طور

  بین   تعرار   حر   برای  تالش  فرآینرد  در  اسرررت   ممکن

  شرناختی  تعار  " این. شروند  درگیر متناقض  هایایده

  یادگیری   بنابراین اسرت  "  شرناختی  ناهماهنری "  و اسرت 

  هرای روش  و  عرادا،  کردن  فراموش  "  شرررامر   توانردمی

  یک  توسرط  که دانشری و معنا  .[15[باشرد قدیمی  "  تفکر

.  اسررت  فرد  خود تجربیا، نتیجه  شررودمی  برداشررت  فرد

  و  ارتباط  برقراری  .[16  [اسررت    خالی فرد تجربه بدون

  و  معنا، در   بینش،  توسررعه برای  هاییراه کردن، تجربه

  باور  این  کردن  تجربه  و ارتباط  برقراری  اسرررت  فهمیدن

3 -Concept Application 



    

 REACTمحور با استفاده از راهبرد نهیزم یریادگی آموزش و                                                          60

 و دشمارۀ نخست، سال    نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی

 توانممی  من  "  کره  دهرد  می  پرورش  آموزاندانش  در  را

      . [14 ["  بریرم یاد

، خرانره  یرک  از  هراییبخش  مورد  در  آموزش  هنررام:  مثاا 

برهمی   کوچررک   درگروه  پروژه  یرک  آموزاندانش  توان 

  کام  با   خانه سررراخت مدل یک مانند،  داد  اختصررراص

  یادگیری .  کوچک  مبلمان و اتا ،  کف،  دیوارها، سرررقف

 آموزاندانش  کره افتردمی  اتفرا   ترسرررریع  بسررریرار  زمرانی

  ارجاع   همچنین و  مصرال   و تجهیزا، دسرتکاری  فرصرت 

 را  شررردهداده  پروژه  تکمیر   برای  مربوطره  اطالعرا،  بره

  .دارند

 

  کاربرد -3

،  منراسرررب  زمینره  یرک  در  اطالعرا،  و  مفراهیم  بکرارگیری

  یک  یا(   خیالی  مقرام) آینرده یک  به را  آموزاندانش  اغلرب 

  رویکرد   یرک  کراربرد   .بردمی  خیرالی(    کرار  محر )  مکران

 می مفاهیم  ترعمیق توسرعه  موجب   که اسرت   محورزمینه

  های دوره در.  شودمی نامیده "یادگیری   دلی  " که،  شود

  براسررررا    اغلرب   کراربردهرا،    محورزمینره  آموزشررری

  و   یادگیری فرآیند در امر این. هسرتند شرغلی  هایفعالیت 

 آموزاندانش  امروزه که  چرا  اسرت   حیاتی  بسریار آموزش

  بین  ارتباط از  بینانهواقع تصررویری به دسررترسرری  فاقد

،  کراربرد   .هسرررتنرد  واقعی  زنردگی  و  مردرسررره  تکرالیف

  وضررعیت یک در  یادگیری اطالعا، و مفاهیم  یادگیری

  تواننرد می  آموزاندانش  کره  هنررامی.  اسرررت   منراسرررب 

  حر    هرایفعرالیرت   برای  را  خود  واقعی  دنیرای  تجربیرا،

 میکنن.  استفاده مفهوم  کاربرد از گیرند، کار  به مساله

] 17]. 

 ترا  سرررازد  قرادر  را  آموزاندانش  برایرد  هرا  مسررر لره  این   

 زنردگی  در  را  آن  ارتبراط  و  کرده  در    را  آن  ضررررور،

 شرررک  دهی معلم  نقش،  بنابراین.  کنند در    خود آینده

 آموزاندانش  ترا  اسرررت   کال   در  بزرگ  تصرررویر  یرک

  خاص   موضروع  یک با رابطه در ایده سرترگ تری  بتوانند

 را  مشرکلی  اسرت  ممکن  معلم، مثال  برای.  باشرند  داشرته

.  کند معرفی گیریتصررمیم در  کشررتی  کاپیتان یک  برای

  کره  گیرنردمی  تصرررمیم  تحلیر  انجرام از پس آموزاندانش

  .است  مقصد به رسیدن  کاپیتان  برای  مسیر  ترینکوتاه

  درگیر   کره  زمرانی  آموزاندانش  کره  اسرررت   واضررر    

 را مفاهیم این توانندمی  هسررتند مسرراله  ح   هایفعالیت 

  تمرینرا،   تخصررری   برا تواننردمی  نیز معلمران.  کننرد  اجرا

را ایجراد    مفراهیم  این  در    انریزه  مرتبط،  و  بینرانرهواقع

  برآورده   را  معیرار  دو،  کراربردی  مسرررایر   بهترین  .کننرد  

 در و بدلی یا  مصرنوعی  نه، هسرتند حقیقی هاآن: سرازدمی

 در  یرا  االن،  آموزدانش  یرک  زنردگی  هرایحوزه  از  برخی

 آموزندانش در  را  براور  این  کراربرد  .هسرررتنرد  مهم،  آینرده

 را این  اسررت   الزم یا  خواهم می من " که  کند می ایجاد

 .[14[ "  بریرم یاد

 به  مربوط  مشراغ  که  خواسرته شرود  آموزاندانش از: مثا 

: از عبرارتنرد هاممکن آن  فهرسرررت . را برشرررمرارند  خانه

،  کراربر ،  سررراختمرانی  کرارگر،  بنرا،  داخلی  طراح،  معمرار

  اجازه  آموزاندانش به  کار این.  غیره  و  بهداشررتی مددکار

  ناآشنا  کار  محیط یک  به یا  خیالی  آینده یک  به  تا  دهدمی

   .منتق  شوند

 همیاری -4

  پاسررخ  گذاری،  اشررترا   به زمینهدر   یادگیری همیاری، 

  روش   یک  این. است   آموزاندانش سایر با  ارتباط  و  دادن

 آموزانیدانش.  اسررت  محورزمینه آموزش در مهم  بسرریار

 آموزانیدانش  اندازه به معموالً کنند،می کار  به تنهایی که

   .[ 2  [کننردنمی  پیشررررفرت   کننرد،می  کرار  هراگروه  در  کره

 مشرررکال،  ترا  کنردمی  کمرک آموزاندانش  کرارگروهی بره

 این.  کننرد  حر   کمی  بسررریرار  دریرافرت کمرک  برا  را پیچیرده

  و   یرادگیری  برا  ترا  کنردمی  کمرک  آموزاندانش  بره  تمرین

 بعدها. کنند  مرتبط واقعی  دنیای با را ها آن مفاهیم در  

  خود   کرار  محیط  در  هراآن  بره  تجربره  این  خود  زنردگی  در

  کننرد،   برقرار  ارتبراط  موثر  طور  بره  ترا  کرد  خواهرد  کمرک

 در راحتی به  و  برذارند  اشترا    به  خوبی  به را  اطالعا،

   .کنند کار  گروه یک
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 نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی  دو شمارۀ نخست،  سال 

 دارند کمتری  خودآگاهی  احسرا  آموزاندانش  اغلب    

  گروهی  بحث   یک در سرراالن و سررن هم  با  که زمانی و

  شررمندگی   احسرا  بدون توانندمی  کنندمی کار  کوچک

  مشررارکتی   یادگیری در دیرر  واقعیت  یک  کنند، سررو ل

 مثال،  عنوان به.  باشررد بخشزیان تواندمی  که  اسررت  این

  کرارهرای   همره  در  اسرررت   ممکن  آموزاندانش  از  برخی

 ممکن  دیرر  برخی  کره  درحرالی  نکننرد،  شررررکرت   گروه

 ممکن  گروه  اعضررای و  گیرند  دسررت  به را  کارها  اسررت 

  کرار گروهی   مسرررئولیرت   تقسررریم  یرا پرذیرش  از  اسرررت 

  .کنند  خودداری

  اجتنراب   منفی  شررررایط  از  ترا معلمران  مهم  رهنمود  5   

 را  مفراهیم  آموزاندانش  کره  کننرد  ایجراد  ایزمینره  و  کننرد

 :کنند در    ترعمیق

  ایجراد ،  گروه آموزاندانش  میران  مثبرت   همبسرررتری  ایجراد

  و   تکرالیف  انجرام  حین  در  آموزاندانش  میران  ارتبراط

،  اسرررت  فعرالیرت  برا رابطره در آنهرا تعرامر  اینکره از  اطمینران

 عردم  و  خود  تکلیف  انجرام  بره  آموزهر دانش  واداشرررتن

 بره  حرد  از  بیش  وابسرررتری  برای  هراآن  بره  دادن  اجرازه

  های مهار،  از  که  سمتی  به  آموزاندانش  هدایت ،  دیرران

  اینکه   از اطمینان  حصول  و کنند استفاده گروهی  و فردی

   .کنندمی بحث   گروه عملکرد مورد در  یادگیری  گروه

 اهردا   بره  رسررریردن  برای  هم  برا  همکراری  همیراری،   

  هسرتند  نتایجی دنبال به افراد  همیاری، در.  اسرت   مشرتر  

.  هسرررتنرد مفیرد  گروه  اعضرررای  سرررایر  و  خود  برای  کره

  که  طوری به  است   کوچک  هایگروه از  اسرتفاده  همیاری

  و  خود  رسررراندن یادگیری  حداکثر به برای آموزاندانش

  همیاری،   یادگیری  هایموقعیرت  در.  کننردمی  کار  یکردیرر

  وجود  آموزاندانش اهدا  بین  مثبت   متقاب   وابسرررتری

 در  تنهررا  و  اگر  کرره  کننرردمی  در    آموزاندانش  دارد؛

 به  نیز آموزشری  گروه  در آموزاندانش  سرایر که صرورتی

  خود   یادگیری اهدا  به توانندمی  برسررند،  خود  اهدا 

 .برسند

.  است   نوشتن یادگیری  برای  روش  موثرترین  همیاری،   

  کننرد می  کرار  انفرادی  صرررور،  بره  وقتی  آموزاندانش

  سروی  از. باشرند داشرته  توجهیقاب   پیشررفت  توانندنمی

  کررار   کوچررک  هررایگروه  در  کرره  آموزانیدانش،  دیرر

  کمی کمک  با را پیچیده  مشرررک  این توانندمی،  کنندمی

   .کنند اداره

خواسرررتره    آموزاندانش  از،  کوچرک  هرایگروه  در:  مثاا 

 از  را  خود  هرایخرانره  از  حفراظرت   هرایراه  ترا  شرررود

  غیره   و ها،موریانه  تخریب  سری ، دسرتبرد، سروزی،آتش

 در  که  مشررارکتی تمرین و تجربه. دهند قرار  بحث  مورد

  یرادگیری   در  هراآن  بره  تنهرا  نره  یرابردمی  پرورش  کال 

  کرار   محر   در هراآن  بره  بلکره  کنرد،می  کمرک جردیرد  مطرالرب 

  سررازمان  برای  سرررمایه های ارزشررمند  که کندمی  کمک

   .باشند

 

  انتقا  -5

  داده   یرادگیری  در  فعرالی  هراینقش  آموزاندانش  بره  برایرد

  ایفای  بحث، در کردن  شررکت : از  عبارتند  هانقش.  شرود

  و   هراآزمرایش  نترایج  بحرث   ارالره،  آزمرایشررری  هراینقش

 .پروژه  اجرای

  بره   زمینره  یرک  از  یرادگیری  گسرررترش  توانرایی  انتقرال،   

  یادگیری  معنای به انتقال  .[18  [اسرت    جدید  هایزمینه

  آنچه  بر  بنا و  اسرتفاده با  یا  موجود دانسرته های زمینه در

  یک   انتقال، این  بر عالوه.  اسررت گرفته  یاد آموزدانش که

 در دانش از  اسررتفاده را  آن  ما که  اسررت   آموزشرری روش

 در  کره  کنیممی  تعریف  جردیرد  موقعیرت   یرا  بسرررتر  یرک

 نشران  [14  [کراوفورد. اسرت  نشرده داده  پوشرش کال 

  همراه   فهمیردن  برا  آنهرا  یرادگیری  کره  فراگیرانی  کره دهردمی

  کنند منتق  را دانش  که بریرند یاد توانندمی  است   بوده

  یرا   برافرت   یرک  در  دانش  از  اسرررتفراده  عنوان  بره  انتقرال   

 را آن هرگز  کسری که  شرودمی توصریف جدید  موقعیتی

  مرحله  این در آموزاندانش.  اسرت   نداده انجام کال  در

 آموزاندانش  مرحلره این در. هسرررتنرد  مشرررترا   بسررریرار
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 و دشمارۀ نخست، سال    نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی

 در. دهنرد  توضررری   را  خود  گروهی  کرار  نترایج  تواننردمی

  هرای روش  و  تفکر  هرایروش  توانردمی  معلم،  مرحلره  این

 تواندمی و  کند ارزیابی را آموزاندانش  ریاضرری ارتباطی

 سرررپس.  کنرد  ارزیرابی  را  هراآن  گروهی  کراریهم  میزان

 را  خود  همسررراالن  دانش  تواننردمی  دیرر  آموزاندانش

 از  بسررریراری هنوز  فرآینرد این در چه  اگر.  کننرد  کسرررب 

 پس  اما،  هستند  پاچهدست   که  دارند وجود  آموزانیدانش

  نهرایرت  در،  شرررونردمی  داده  محر    یرک  آنهرا  بره  اینکره  از

 را  اسررت شررده  انجام  گروه  این توسررط  آنچه  بیان جر ،

 .دارند

  مرحلره   در  کره  اسرررت   چیزی  از  متفراو،  کمی  این   

  یادگیری   شرام   انتقال  زیرا افتدمی اتفا  ارتباط  برقراری

  اسرت جدید  یادگیری تجربه  یک اما ایجاد  نیسرت  جدید

، مرحلره  این  در  .داننردمی  آموزاندانش  کره  آنچره  مورد  در

بررهمی  کمررک  آموزاندانش  برره  معلم   کرره   آنچرره  کنررد 

  های موقعیت  و شرایط در  را  آن و کنند عم   اندفراگرفته

 بریرند  کار به جدید

 از  آموزاندانش  هرای  دانسرررتره  ارزیرابی  برای  مثرال،  برای

  یک  از تصررویری  تواندمی معلم  خط، یک  شرریب  مفهوم

:  کند  مطرح  مسرراله ویک دهد نشرران را قدیمی  ماشررین

  بود   دالر 25000  مبلغ 2001  سرال در  خودرو یک  قیمت 

 سرررالی  چره.  بود  دالر  15000  مبلغ  2006  سرررال  در  و

 ایرن  برخرریرم   دالر  5000  بررا  را  خرودرو  ایرن  تروانریرممری

  مهیج  دانش تا  کرد خواهد  کمک  آموزاندانش  به  فعرالیرت 

 مفهوم  در    برای  خودرو  بهرای  موردکراهش  در  را  خود

  خود   قبلی  دانش  از  آموزاندانش.  دهنرد  انتقرال  جردیرد

 کنند  می مرتب  جدیدی شک  به را آن  و کنندمی  استفاده

 یرادگیری  بتواننرد  آموزاندانش  کره امیردوارنرد  آموزگراران   

 دیررانتقرال مسرررالره بره مسرررالره  یرک  از  دوره یرک طی  را

  و   مدرسره بین دیرر، سرال به سرال یک از همچنین دهند.

  هایی موقعیت   دهند  انتقال کار،  مح   به  مدرسه  از  و خانه

  سرازی بومی) اندشرده مرتبط زمینه  به  مناسرب  طور  به که

  برای . کنند آشررکار را  گذشررته  یادگیری  تاثیر توانندمی( 

 مرثررال،  عرنروان  برره)ابرزار    کرره  آمروزیدانرش  مرثررال،

  کار  محیط  به مدرسرره از را( افزارنرم  حسرراب،ماشررین

 ترا  دهردمی  تغییر را  اسرررتفراده زمینره  موثر  طور بره آوردمی

  مدرسره   یادگیری نتیجه در و  باشرد مدرسره به  شربیه  بیشرتر

  کندمی  اجرا  کار مح  در را

های  در ح  مسراله  خواسرته شرود  آموزاندانش از: مثا 

  اتا    در  هاییحفره آن  در  که وضرعیتی شروند:  زیر درگیر

 سرررقف  از  آب  ریزش  شرررونررد،می  ظرراهر  نشررریمن

  ترتیب این به  .غیره و  شررده مسرردود  حمام،فاضررالب

  و   مسررررالره  حر   هرایمهرار،  زمینره  در  آموزاندانش

  دنیرای   بره  خود  زنردگی  در  کره  زمرانی  خود،  هرایتوانرایی

  .کنندمی پیدا بیشتری نفس  به اعتماد روند،می  کار

دور   و  نزدیرک  دسرررتره  دو  بره  توانمی  انتقرال یرادگیری را

های دیرری هم برای انتقال بیان شررده  راه کرد تقسرریم

اسرت: انتقال از دانسرته ها و مهارتهای قبلی به یادگیری  

 هرای  جردیرد، از یرادگیری و مهرارتهرای جردیرد بره موقعیرت 

یرادگیری و از یرادگیری و مهرار، جردیرد بره کرابرد   جردیرد

 .آنها در کار و زندگی روزانه

 

 محور: زمینه  معیارهای ارزیابی تدریس

سرررواال، زیر برای ارزیرابی میزان پرایبنردی و عمر  بره 

 (.2016آموزش زمینه محور طراحی شده است)کورد،  

  ، بعضرری(  امتیاز 4)  اوقا،  ، بیشررتر(  امتیاز 5) همیشرره

 1)  سرختی ، به( امتیاز  2)  گاهو بی  ، گاه(  امتیاز  ۳)اوقا،

 (  امتیاز

(  کال  از  بیرون)  واقعی زنردگی جردیرد در مفراهیم  آیرا-1

 ارالره،  هسرررتنرد  آشرررنرا  دانشرررجو   کره برای  تجربیراتی  و

 است  شده

 در  آموزاندانش  هرایتمرین  و  هرامثرال  در  مفراهیم  آیرا  -2

 است شده اراله هاآن  کاربرد زمینه

 آموزدانش  کره  آنچره  زمینره  در  جردیرد  مفراهیم  آیرا  -۳

 است  شده اراله داندمی
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 نررش نوعی  آموزیدانش هایتمرین  های وآیا مثال -4

  یراد   را  این  برایرد  من  ":  گویردمی  کره  دهنردمی  پرورش  را

   "بریرم

  بسریاری   آموزان شرام دانش هایتمرین و  هامثال آیا -5

 هستند  مساله  واقعی و قاب  قبول ح   شرایط از

طربرق    را  خرودشرررران  هررایداده  آمروزاندانرش  آیررا  -6

 مهم  هرای انجرام شرررده جهرت کشرررف مفراهیمراهنمرایی

 کنند   می تحلی  و  آوریجمع

 تحلیر   و  آوریجمع  فرصرررت   آموزاندانش  بره  آیرا  -7

 شود داده می توسعه  و  سازیغنی  برای خود  هایداده

 را  آموزانهرایی کره دانشفعرالیرت   در  هرا و  آیرا  -8

  هرای زمینره در را  اطالعرا،  و مفراهیم  ترا  کننردمی  تشرررویق

 خیرالی  آینرده  بره  را  آموزاندانش،  گیرنرد  کرار  بره  مفیرد

(  کاری  هایمحیط)  ناآشنا هایمکان و( احتمالی  مشاغ )

 می کنند   راهنمایی

 در  منظم  طور  بره  رودمی  انتظرار  آموزاندانش  از  آیرا  -9

، گذاری  اشررترا   به که  کنند  شرررکت  تعاملی  هایگروه

 مهم گیریتصرمیم و مفاهیم به  پاسرخ و ارتباط  برقراری

 دهند می رخ

موجرب    هراآزمرایشررررراه  و  هراتمرین  هرا،در   آیرا  -10

  های مهار،  و نوشرتن خواندن، در آموزانپیشررفت دانش

 شوند می دیرر ارتباطی

 

 :نتایج

  بره   محور  زمینره  مردل  همیشرررره  اگر  امتیراز  40  –  50

 داده شود.  اختصاص  خود هایدر 

  زمینه   مدل از محکمی اسررا   و پایه  اگر  امتیاز ۳0 -40

 .داده شود  ادامه خوب خود  کار به  داشته محور

  زمینه   مدل از محکمی  اسرا  و  پایه اگر  امتیاز 20 – ۳0

 . هست   پیشرفت   برای  جا اما  داشته محور

 
1 - constructivism 

  زمینه   مدل از محکمی اسرررا   و  اگرپایه  امتیاز 10 -20

  برده نشود. کار  به کال  در اما  داشته محور

 

 نتیجه گیری و بحث

 توسرررعره  در  جغرافیرا  در  REACT  راهبرد  موفق  کراربرد

 برره  لرغررا،  فررهرنرر   آمروزش  جرغررافریررا،  هررایمرهررار،

،   انرلیسررری نوشرررتن  آموزش،  دبسرررتانی آموزاندانش

  و ) فیزیک زش.آمو   علوم آموزش کردن  صحبت  آموزش

 از  یکی  REACT.  اسرت   شرده بررسری   ریاضری آموزش

  1گرایی   سراختار  براسرا   که  اسرت   یادگیری راهبردهای

   باشد می

  برا   مقرایسررره در متعرددی  مزایرای  REACT  یرادگیری مردل

   :از  عبارتند که دارد  مرسوم  یادگیری

  معلمران  بره توانردمی  مردل این در  ارتبراط ایجراد  مراحر   -1

 اند  کرده  تدریس که را مفاهیمی  / موضروعا، کند  کمک

  .کنند  مرتبط واقعی  هایموقعیت  به

 بره  را آموزاندانش توانردمی تجربره  کرارگیریبره  مرحلره  -2

 روزانه  زندگی  در  آن  کاربرد  با  شده  آموخته  دانش  ارتباط

 .کند  تشویق

  مطرالرب  از آموزاندانش  در    توانردمی  کراربرد  مرحلره  -۳

 زنردگی  بره  آن دادن  پیونرد  برا را معلم  توسرررط  شررردهداده

 بره  توانردمی  موضررروع  بنرابراین  دهرد،  افزایش  روزمره

 .شود در   آن حفظ به نیاز بدون  راحتی

 در  را  آموز  دانش  فعرالیرت   توانردمی  همیراری  مرحلره  -4

 آموزاندانش  از  آن  در  کره  دهرد  افزایش  یرادگیری  فرآینرد

  گروه   یک در  دوسرتان  با همکاری در  شرودمی  خواسرته

 .  باشند فعال

 را در  آموزاندانش  توانرایی  تواننمی  انتقرال  مرحلره  -5

 ترپیچیده مسرراله یک  به  جدید مفهوم انتقال  یا  رسرراندن

 .دهد ارتقا
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برا توجره بره ارتبراط آموزش زمینره محور برا زنردگی    

  یرادگیری   نوع  این  نترایج  تواننردمی  آموزان، معلمراندانش

 هرایدر   در  REACT  راهبردهرای  از  اسرررتفراده  برا  را

این یادگیری از طریق  برسررانند.   حداکثر  به خود  روزمره

ارتبراط تردریس برا دنیرای واقعی، تجربره کردن،کراربرد  

  زنردگی واقعی،حر  مسرررئلره از طریق دانش جردیرد در  

آموزان با هم و انتقال آموخته ها به موقعیت  ارتباط دانش

های آینده زندگی محقق می شرود. این راهبرد با اسرتفاده  

از روش های مختلف مانند ح  مسراله و آموزش پروژه  

محور و روش هرای متنوع دیرر قرابر  انجرام اسرررت کره  

روش برره  تروجرره  بررا  مرترنروع  مرعرلرمرران  یررادگریرری هررای 

هرا اسرررتفراده کننرد.  تواننرد از این روشآموزان میدانش

رویکرد زمینره محور در تردریس درو  مختلف قرابر   

اسرتفاده اسرت و باعث تعمیق یادگیری می شرود.رویکرد  

REACT تواند فاصرله )شرکا ( یاددهی و یادگیری  می

تعمیق  این رویکرد در  تراثیر  بره  برا توجره  را کم کنرد. 

این روش برای اسررراتید و دانشرررجو یادگیری، آموزش  

شررود. باتوجه به معلمان دانشررراه فرهنریان توصرریه می

های درسرری از رویکرد زمینه محوری در آموزش کتاب

  REACTجمله آموزش علوم، شرایسرته اسرت تاثیر راهبرد

تروجرره  مرورد  درو   ایرن  یررادگریرری  و  آمروزش  در 

پژوهشرران قرار گیرد.  
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