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 مه مقدّ

ظرفیت دانش آموزان برای رشدونمو فردی، اجتماعی و ، افزایش پرورشونقش مهم آموزش

های تدریس پرورش بیش از هر زمان دیگری به بازنگری شیوهویادگیری درسی است و امروزه، آموزش

نیاز دارد و فشاری که نحوه درست یادگیری بر مدیران و معلمان مدارس، اساتید حوزه و دانشگاه و 

های جدید در معلمان، نسبت به امور ایجاد بینش ست.مگیر امراکز آموزشی دیگر وارد آورده، چش

ها اهمیت دارد؛ چرا که معلمان بیش از انتقال دانش، نقش افزایی آنآموزشی و تربیتی بیش از دانش

هدایت و رهبری فراگیران را به عهده دارند. معلمی، از جمله اموری است که نقش بسیار مهمی را در 

دهی ثیر همه جانبه بر روی فراگیران، مسیر زندگی آنان را جهتأ. معلم، با تکندزندگی بشر ایفا می

ی تحصیلی االهمه دانش آموزان را به استانداردهای پیشرفت ب که شودنماید. از معلمان خواسته میمی

بر داشتن دانش کافی از رشته خود، به طور مستمر خود  الوهارتقاء بخشند و معلم خوب و شایسته ع

تواند تربیت قرار می دهد. از آنجا که هیچ فردی همچون معلم نمیوتعلیم لرا در جریان آخرین تحو

پرورش نیز باید به این اطمینان برسند وثیر بیشتری داشته باشد؛ جامعه، دولت و به ویژه آموزشأت

هاست ای که مدتمسئله .خواهند؛ باید به معلم رجوع نمایندایسته میکه اگر پرورش شهروندانی ش

به کارگیری نیروهای غیر متخصص است که جای  ،اندپرورش دچار آن شدهوبرخی مدارس آموزش

شود که چه موضوعی آموزش داده شود؛ اما اینکه مل دارد. بیشتر توجهات به این مسئله معطوف میأت

هایی که در یادگیری فرد صورتی که یکی از شاخصتوجه شده است؛ در چگونه آموزش دهد، کمتر

عنوان امری های یادگیری بهثیر زیادی دارد، روش تدریس است. از بدو پیدایش انسان تاکنون، روشأت

ها برای سهولت یادگیری و انتقال مفاهیم از ابزارهای مستمر بوده است و در اعصار مختلف، انسان

 (. 2، ص 1395)موسوی زاده و علیشیری،  کرده استمختلف استفاده 

تربیت تنها راه تحقق انسان واقعی و به تبع آن وسیله منحصر به فرد دسترسی جوامع به و تعلیم

ای با توجه به سوابق فرهنگی و شرایط اجتماعی خود و متناسب کمال مطلوب است؛ لذا هر ملت زنده

ریزی های خویش پیخاصی را برای تحقق کمال مطلوب و هدف با امکاناتی که در اختیار دارد، نظام

پرورش وهای جامعه است و تدریس یکی از عناصر اصلی فرایند آموزشکند. آموزش یکی از ثروتمی

 (.48ص ،1397)شعبانی،  کندآید که در کارایی نظام آموزشی نقش مؤثری را ایفا میبه شمار می



 

 

 ..شیمی. درس آموزش برای اکتشافی تدریس روش بر مبتنی مدلی ارائه

 دهد کهمی نشان گرفته، انجام درس هایدرکالس هاسال درطی که هاییگیریاندازه و مشاهدات

 و کندمی صحبت را کالس وقت از دوم یك حدود تنهایی به معلم یك سنتی آموزش هایدر شیوه

(. 44، ص 1388دهد )فالح، می اختصاص زدن حرف به را کالس وقت درصد 50 معلم سنتی طوربه

 کامالً نیز جدید هایروش طرفی از و نیستند منسوخ و کهنه هایروش کلی طوربه سنتی هایروش

 اجرا روش لحاظ از امروز، هایآموزش در را قدیمی هایروش اصوالً و نمی باشند معمول مطلوب و

 آموزش، نظام عمده مشکالت از (. یکی48، ص 1388 مجیدیانی،(دانست  مطرود کلی به تواننمی

 نیز تدریس و آموزش هدف اساسی و است سنتی و غیرفعال تدریس روش از افراطی معلمان استفاده

 مطالبی از آموز انباشتهدانش ذهن حالت، این در شود.می تلقی شاگرد معلم به ذهن از معلومات انتقال

آید. در می عمل به آموزاندانش محفوظات از نیز و ارزشیابی نیست متناسب او فکر و نیاز با که است

 مورد آموزاندانش در هاارزش و هاپرورش نگرش و عواطف و احساسات رشد ابتکار، و خالقیت نتیجه،

 آموزاندانش انضباطی و مشکالت رفتاری منشأ است، ممکن که عواملی جمله از گیرد.قرار نمی توجه

 که عظیمی هایتحول رغم(. به1380نحوه تدریس معلم است )صمدی شال،  باشد، درس کالس در

 مانده باقی و ناکارآمد سنتی حد در آموزش هایروش ایران در است، شده آموزش ایجاد هایروش در

و کتاب یادگیری -یاددهی فرایند تدریس، هایروش های مختلفزمینه در مطالعات انجام با است.

دانش به معموالً که است ایگونهبه ایران در روش آموزش بارزترین که شودمی دریافت درسی، های

 آموزاندانش که این بدون کنند، را اجرا آن که شودمی خواسته هاآن از و شودمی داده ایآموزان قاعده

 کمبود چون عواملی به دلیل تدریس، امر در سنتی هایروش از استفاده شوند. همچنین قاعده متوجه

با روش مدارس مدیران و اولیاء مخالفت تدریس، فعال هایبا روش دبیران آشنایی عدم درس، وقت

فراگیری  میزان در که گرددمی تدریس فعال هایبه روش دبیران آوردن روی مانع تدریس، جدید های

یکی از مشکالت اساسی در وقوع این امر، عدم  (.15،ص1388است )آشنا،  تأثیرگذار آموزان دانش

آموزان است. در در دانشهای مناسب آموزشی در ارتباط با پرورش تفکر و خالقیت توجه به روش

شود. چنانچه بخواهیم فراگیرندگان را های بسیار قدیمی به کار گرفته میهای درسی ما، روشکالس

های آموزشی نوین داشته به عنوان نیروی خالق در آینده آماده کنیم، باید درک درستی از روش

های درسی ی کنیم و بعد در کالسسازهای خویش متناسبها را با امکانات و نیازباشیم و این روش

ای است که به طور مستمر قواعد نوین جای مند شویم. سرعت رشد دانش بشری به گونهها بهرهاز آن

های دنیای هایی مجهز باشند که در چالشگیرد؛ لذا فراگیران باید به دانش و مهارتقواعد قبلی را می
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-سازد تا روشپرورش را ملزم میوو معلمان آموزشنوین در تنگنا قرار نگیرند. این هدف متخصصان 

 (.21،ص1388هایی منجر شود )خدادادنژاد، های تدریسی را به کار گیرند که به چنین دانش و مهارت

 دارد. مؤثری نقش آموزشی هایهدف تحقق در که عناصری است ترینمهم از یکی تدریس روش

 شخصیت رشد به منجر بتواند که و معناداری عمیق یادگیری به سنتی آموزش در که رسدمی به نظر

 اصلی هدف سطحی با آموزش و شدمی توجه کمتر دهد، یاری مشکل حل در را او شود و آموزدانش

 (.53، ص 1386 زمانی،) یافتنمی تحقق است، بخش اثر و عمیق همان یادگیری که پرورشوآموزش

 اندیشمند و فرهیخته شهروندانی داشتن و آن جامعه افراد تعالی و پیشرفت ایجامعه هر دیرینه آرزوی

 اجتماعی، اقتصادی، جمله فرهنگی، از مختلف هایزمینه در پیشرفتی هر که است و بدیهی است

 نماید اتخاذ را تصمیمات درست بتواند که است منتقد و خالق متفکر، داشتن افرادی مستلزم سیاسی

 و پویاست؛ فعال پرورش و آموزش هاینظام وجود به منوط این باشد که داشته صحیحی ریزیبرنامه و

نشأت  جوامع پرورشوآموزش صحیح و کارآمد از نظام پیشرفتی هر که گفت توانمی جرأت به پس

 از استفاده جهت در تدریس الگوهای و هاتغییر شیوه جمله از متعددی عوامل به مهم این و گیردمی

 (.86، ص 1388 پور،یزدان)دارد  بستگی فعال و های نوینروش

-صاحب از هستند. بسیاری مواجه فراگیران میان در تفکر فقر با آموزشی هاینظام حاضر، عصر در

 رویکردهای از نکردن استفاده و سنتی هایروش حاکمیت را محصول مشکل علت تربیتی نظران

 فعال بر عالوه علوم، آموزش نوین هایروش (. در1397دانند )شعبانی، می مدارس در فعال تدریس

 باشد. الزممی اهمیت حائز مسئله حل و پژوهش اکتشاف، فرآیند یادگیری، حین در بودن یادگیرنده

 ذهنشان در علمی محتوای و اصول که سؤاالتی با اکتشاف و حل مسئله طریق از آموزاندانش است

 گروه دو به انگیزه نظران،صاحب هایاندیشه طبق (.1، ص 1389شوند )امیدوار،  درگیر کند،می ایجاد

 هایمحرکه موتور انگیزشی درونی، هایشود. مؤلفهمی تقسیم بیرونی و درونی انگیزه یعنی اصلی،

مؤلفه کنند. درحالی کهمی مهیا را فعالیت یك انجام برای الزم تحریکات که هستند شخصی و داخلی

 به رسیدن برای هاآن تأثیر تحت فرد که خارجی عوامل و هاکنندهتقویت به بیرونی، انگیزشی های

 یك تحصیلی انگیزش فراگیران دارد. درخصوص عمومیت کند،می مستقل تالش هدفی یا پاداش

 استفاده عملکرد مختلف سطوح تعیین برای و برخوردار است ایویژه اهمیت از که است کلیدی اصول

 انگیزه نوع بر تمرکز معتقدند با کنند،می مطالعه باره این در که (. کسانی1396شود )عاشقی، می

 یاد پاداش امید به که است. کسانی یادگیرندگان کنترل در حد چه تا یادگیری که دریافت توانمی
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 هایدرخواست با را خود باید دهند. فراگیرمی پاداش که هستند افرادی کنترل در واقع در می گیرند،

 وقتی که دید توانمی سادگیکند. به سازگار خویش درونی استانداردهایبا  نه و دهندگانپاداش

 مایل خود را آنچه تواندنمی دیگر که این معناست به نیست، مسلط خود بر ،کندمی احساس کسی

 انجام به را ملزم خود دهد. او انجام است، خودش امیال طبق بر که را کاری یا و بگیرد یاد است،

 ماند،می باقی حافظه به منحصر عموماً و است سطحی یادگیری نوع داند. اینمی دیگران هایخواسته

 (.18،ص 1396و شناخت )هارلن،  درک نه

آید که فرد از اطالعات موجود اکتشاف از نظر برونر نوعی تفکر است. این تفکر زمانی به وجود می

 فرایند اکتشاف مستلزم تفکر دربارههای جدید دست یابد. گذارد و به بینش و تعمیمپا فراتر می

پرور های حافظهها می باشد. این روش در مقابل روشدریافت شده و سازماندهی مجدد آن العاتاط

 گیرد و از آنجا که مسئولیت درک اصول اساسی یا ساختار موضوع درسی بر عهدهو منفعل قرار می

فعال است. در واقع با دستیابی فرد به اصول  های اساسی یادگیریباشد، یکی از رویکردیادگیرنده می

سپارد، در یادگیری کند، خوب آن را به خاطر میاساسی موضوع، وی بهتر موضوع برونر را درک می

فتحی ) کندبعدی از آن استفاده می کند و فاصله دستیابی به دانش جدید را کم می

هایی را از جمله کسانی بودند که نظریهجان دیویی، ژان پیاژه و ویگوتسکی  (.10،ص1390واجارگاه،

آموزان به طور طبیعی به توسعه دادند که اساس یادگیری اکتشافی است. دیویی معتقد بود که دانش

شوند و این باعث شده است که یادگیری بیشتری صورت گیرد. او یادگیری فعاالنه برانگیخته می

آموز، شرکت کننده در آید و دانشبه دست می معتقد بود که پیشرفت ذهنی از میان تقابل اجتماعی

 (.58، ص 1393کننده صرف آن )عبیری و همکاران، یادگیری است، نه دریافت

 پیشینه پژوهش

 شیوه به آموزش در آموزاندانش که رسید نتیجه این به خود پژوهش در 2009کِوین در سال 

 است معتقد وی کنند، استفاده خود روزمره زندگی در ،اندیادگرفته که علومی از اندنتوانسته سنتی

 هدایت خالق آموزش سویبه و شود باید متحول سنتی نظام سازنده، آموزشی نظام داشتن برای که

 تدریس هایاز روش شیوه این از کافی شناخت و تسلط نداشتن علت به معلمان از تعدادی اما گردد؛

و  احمدی تحقیق های(. یافته98، ص 1391عبدالملکی، احمدی و )گیرند نمی بهره کالس در خالق

 بر اکتشافی رویکرد بر مبتنی تجربی علوم آموزش تأثیر بررسی عنوان با 1391عبدالملکی در سال 

 پیشرفت انگیزه و خالقیت بر اکتشافی رویکرد که داد نشان آموزاندانش پیشرفت انگیزه و خالقیت
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 نشان نتایج خالقیت، هایمؤلفه بر رویکرد اکتشافی تأثیر بررسی در است. همچنین مؤثر آموزاندانش

 گواه گروه از آزمایش بیشتر گروه آموزاندانش بسط و ابتکار سیالی، نمرات میانگین تفاوت که داد

و عبدالملکی،  نشد )احمدی مشاهده گروه دو بین میانگین تفاوت پذیریانعطاف مؤلفه در اما است؛ بوده

 رویکرد بر مبتنی یادگیری چرخه مدل تأثیر بررسی عنوان با در پژوهشی عبدی(. 1، ص 1391

 نتیجه این به 1393 ی در سالتجرب درس علوم یادگیری به نگرش و تحصیلی پیشرفت در اکتشافی

به  تریمثبت نگرش بودند، دیده آموزش یادگیری چرخه مدل طریق از که آموزانیدانش که رسید

 (. 59، ص 1393داشتند )عبدی،  علوم درس

 پیشرفت میانگین بین که است شده داده ( نشان1394) زادهنعمت و سامکیانی تحقیق در

-دانش و بینندمی آموزش اکتشافی روش با که آموزانیدانش پیشرفت انگیزه و تحصیلی، یادگیری

 دارد. پیشرفت وجود معناداری تفاوت آماری نظر از بینند،آموزش می فراشناخت روش با که آموزانی

می باشد  مؤثرتر فراشناخت به روش نسبت اکتشافی روش با پیشرفت و انگیزش یادگیری و تحصیلی

 تحت پژوهشی در نیز (1397) زادهعیسی و پور(. عبداله31، ص 1394زاده،  نعمت و )کیانی سام

 که کردند اظهار آموزانانشد تحصیلی پیشرفت و خالقیت اکتشافی بر رویکرد تأثیر بررسی عنوان

 و پوردهد )عبداله افزایش آموزاندر دانش را تحصیلی پیشرفت افزایش و خالقیت تواندمی روش این

 (.10، ص1397زاده، عیسی

که شیوه تدریس غیرفعال، دانش آموز را به تأمل  نشان می دهند انجام شده مروزتحقیقاتی که تا ا

و کنجکاوی سوق نداده و صرفًا دانش آموز مطالب را حفظ کرده و برای آزمون به حافظه خود می 

سوی روش تدریس فعال، مثالً روش تدریس اکتشافی پیش برویم تا سپارد؛ بنابراین بهتر است که به

و جمالت، درک کرده و بتواند آن ها را به کار بگیرد تا  آموزان مطالب را به جای حفظِ کلماتدانش

 به اهداف تالیف کتب درسی نزدیك تر شویم. 

 بیان مسئله

آموزان است. پر واضح گذارترین عوامل در یادگیری دانشترین و تأثیرروش تدریس یکی از مهم

دهد. آموزان را افزایش میجا و مطلوب سطح یادگیری دانشاست که استفاده از یك روش تدریس به

باشد؛ های تدریس در اکثر دروس میترین و بهترین روشروش تدریس اکتشافی یکی از پسندیده

آیند و آنچه که خود در نتیجه اکتشاف حل و مفاهیم بر میآموزان خود درصدد یافتن راهچراکه دانش
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و سنتی در تدریس، صرفا سبب حفظ های غیر فعال گیرند، ماندگارتر است. استفاده از روشیاد می

کند. ولی تدریس مطالب توسط دانش آموز شده و قدرت تفکر و استدالل دانش آموز را تحریك نمی

آموز شده و مطالب را به جای این که حفظ کند، در فعال سبب افزایش قدرت استدالل و تفکر دانش

ریس درس شیمی به روش اکتشافی، ذهن خود به تجزیه و تحلیل آن می پردازد. حال آنکه آیا تد

هاست، موضوعی است که در این پژوهش مورد نسبت به این مسئله گفته شده بهتر از سایر روش

 گیرد.بررسی قرار می

 پژوهش روش

آوری اطالعات پیرامون روش تدریس اکتشافی و سخنرانی، از روش در این پژوهش، برای جمع 

طوری که برای بررسی چیستی روش تدریس استفاده شده است. بهای به همراه روش میدانی کتابخانه

ها در اکتشافی و نحوه اجرای آن، مطالبی را از منابع، مقاالت و کتب گوناگون استخراج کرده و از آن

ایم. همچنین در این پژوهش، از روش میدانی نیز به جهت تدریس و پژوهش خود استفاده کرده

ایم. در این پژوهش از روش تحقیق کوالیی نژاد و وسطه اول بهره بردهآموزان متارزشیابی از دانش

اثربخشی روش اکتشافی هدایت شده در درس ریاضی بر خالقیت "با عنوان ،(1392جعفری ندوشن )

آموزان دخترکالس سوم ابتدایی درسال دانشکه تحقیقی روی  "آموزان دختر سوم ابتدایی دانش

انجام داده بود؛ جهت انجام تحقیق و پژوهش  ناردکا شهرستان ابتدایی مدارس در 90 – 91تحصیلی 

جامعه . (101، 1392)کوالیی نژاد و جعفری ندوشن،  ایمخود الهام گرفته و مورد استفاده قرار داده

آموزان پسر پایه هشتم مدرسه شهید رجایی شهرستان فراشبند را که حدود پژوهش حاضر، کل دانش

آموز پسر پایه هشتم تحت نفر دانش 26شود. نمونه این پژوهش نیز شامل می نفر هستند، شامل55

آموز پسر پایه هشتم این مدرسه )گروه ب( به نفر دانش 29پوشش تدریس اکتشافی )گروه الف( و 

 صورت نوبتی تدریس شده است. عنوان گروه کنترل هستند که هر دو کالس توسط پژوهشگر به

سؤال از مباحث مرتبط علوم هفتم و مقیاس  10پیش آزمون شامل  ابزارهای پژوهش؛ مقیاس 

سؤال از کتاب علوم تجربی پایه هشتم است. قابل ذکر است سؤاالت با رویکرد  20پس آزمون شامل 

 کاربردی و عملی طراحی شده بود. 

مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به نوع روش تدریس در مباحث مشخص شده، یك  

-ضعیف-متوسط-زیاد -ای )خیلی زیادسوال پنج گزینه 15ته است که شامل مقیاس محقق ساخ
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-در نهایت پس از ارزشیابی از دانش اساس طیف لیکرت طراحی شده است.خیلی ضعیف( است که بر

 ایم. نتایج آن را استخراج کرده و سپس به تجزیه و تحلیل آن پرداختهآموزان، 

 روش اجرا

 یس سخنرانی )سنتی(تدر. روش 1

کند. شاگردان به سخنان صحبت میدرس  السبیش بدون وقفه در کودر روش سخنرانی، معلم کم 

اندیشند؛ ولی با او گفتگو دارند و سپس درباره سخنان معلم میدهند و یادداشت بر میمعلم گوش می

جنبه له رد و بدل شود؛ اما ئهایی جهت تبیین مسپاسخ نهایت ممکن است سوال و کنند. درنمی

دهد که سخنانش قطع نشود و تا پایان ادامه تبادل نظر و بحث ندارد. در این روش معلم ترجیح می

ها نکنندگان در آهایی که تعداد شرکتالستواند کیابد. از محاسن این روش این است که معلم می

هایی ز محدودیتاما ا ؛زیادی را در مدت کوتاهی آموزش دهد اداره کند و مطالب نسبتاً ،زیاد است

باشند و آموزان غیر فعال میاین روش این است که معلم در آن متکلم وحده و فعال است و دانش

باشد و بهتر است با  النیشود؛ لذا در این روش نباید مطالب آنچنان طواین موجب خستگی آنان می

 (.110ص ،1392صفوی،( گویی همراه باشدهای مناسب و مستدل و گاهی بذلهمثال

 مولکول، و اتم الکترون، مباحث عنوان تجربی متوسطه اول تحت علوم محتوای این روش بر مبنای 

جلسه  هر در دقیقه 45 زمان مدت در و تدوین ناهمگن و همگن ترکیبات و و ناخالص ماده خالص

 نفر از دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه اول مدرسه شهید رجایی شهرستان فراشبند 29برای 

 شد.  تدریس

الکترون  یممفاهابتدا  یبترت ین. بداستفاده شد یسخنران یوهش کنترل ازگروه  ی تدریسبرا  

)جلسه اول(، اتم و مولکول )جلسه دوم(، ماده خالص و ناخالص )جلسه سوم( و ترکیبات همگن و 

نکات و اشکال آموزان، توسط معلم به طور کامل توضیح داده شد و رای دانشب ناهمگن )جلسه چهارم(

با معلم سپس ها را یادداشت نمودند. آموزان آنمهمی از هر قسمت روی تخته نوشته شد و دانش

به  یفرصت کاف ینکها ی. براپردازدآموزان به حل چند نمونه سؤال از قسمت مربوطه میکمك دانش

تصاص داده شد. اخ یرانبه فراگ ییو پاسخگو ینبه حل تمر نیزجلسه  یك ،آموزان داده شوددانش

 آموزان در کالس مورد بحثو سؤاالت دانش درسی ، نمونه حل شده کتابدرسی کتاب یهاپرسش

 به آنان محول شد. یفساختار به عنوان تکل ینرسم چند وقرار گرفت  و بررسی
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 . روش تدریس اکتشافی2

مشخص کند، راه یادگیری اکتشافی فرآیندی است که در آن فراگیر باید مسئله مورد نظر را  

 های ممکنی را برای آن در نظر گیرد و سرانجام به قوانین کلی و قابل تعمیم برسدحل

  (.115،ص1392صفوی،)

 همگن ترکیبات و ناخالص و خالص ماده مولکول، و اتم الکترون، مباحث عنوان تحت درس مباحث 

 در روزانه از پیش نوشته شده،درس  طرح براساس و ایدقیقه 45 جلسه 4زمان  مدت در ناهمگن و

 و تصاویر فیلم سواالت، جلسه هر در که صورت این می شود. به ارائه آموزانهفته برای دانش دو طول

 آموزشی اهداف به توجه با جلسه هر در و شودمی داده نمایش آموزاندانش به اسالید قالب در آموزشی

 صورتبه آموزاندانش توسط هافرضیه و شود. سپس سؤاالتمی ارائه مبحث مربوطه، یك درس

 در را ضروری هایراهنمایی عنوان راهنما، به )معلم( شود. پژوهشگرمی گذاشته بحث به گروهی

هرجا که  و یابند دست سؤاالت پاسخ و کشف به آموزاندانش تا خود دهدمی قرار یادگیرندگان اختیار

 آموزاندانش همه تا نمایدمی هدایت یادگیری نیازهای و اهداف سویبه را هاآن است، به راهنمایی نیاز

 و ایجاد هاآن در فردی بین ارتباط هایمهارت طریق این از و درگیر شوند بحث و فرضیه بیان در

 نیز انتهای جلسه در و شودمی گذشته پرداخته جلسه تکالیف به جلسات ابتدای شود. در تقویت

 که مناسب پاسخ به فراگیران نهایتاً تا شودمی گیرینتیجه و مطالب بیان شده، توسط معلم خالصه

مراحل  1یابند. جدول دست است، فعال آموزش طریق از دانش ساخت و مورد نظر اهداف همان

 دهد: تدریس و تنظیم محتوا به روش تدریس اکتشافی را نشان می

 اکتشافی روش به محتوا تنظیم و تدریس مراحل -1جدول 

 فراگیران کنجکاوی برانگیختن جهت اقداماتی انگیزه ایجاد و آمادگی

 دهندهسازمانپیش ارائه و آموزشی هایهدف بیان درس معرفی

 ارائه درس

 معلم توسط درس موضوع با دانشجویان کردن درگیر

 معما برانگیز یا آفرینمشکل موقعیت یك انتخاب مرحله اول

 اصول و مفاهیم روابط، کشف و اطالعات تحلیل و آوریجمع مرحله دوم

 علمی

 آن توضیح و سازیفرضیه مرحله سوم

 اکتشاف فرایند تحلیل مرحله چهارم

 ارزشیابی مرحله پنجم
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 کاربرگ محقق ساخته

 عنوان تحت متوسطه دوم شیمی تجربی متوسطه اول و علوم محتوای مبنای بر درس طرح این 

 مدت در و تدوین ناهمگن و همگن ترکیبات و و ناخالص خالصماده  مولکول، و اتم الکترون، مباحث

آموزان پسر پایه هشتم متوسطه اول مدرسه شهید نفر از دانش 26جلسه برای  هر در دقیقه 45 زمان

 شد.  رجایی شهرستان فراشبند تدریس

 جلسه اول

 . آمادگی و ایجاد انگیزه1
 .کندمی گفتگو آموزاندانش با عنوانی تصویر درباره معلم

 اند؟شده ساخته چه از اجسام و مواد مثال: تمام

 . معرفی درس2
 «.بگیریم یاد را مطالبی لکولوم و درباره اتم خواهیممی امروز هابچه»گوییم: می آموزشی هایهدف بیان با

 . ارائه درس3
 معلم توسط درس موضوع با آموزاندانش کردن درگیر

 و کنیدمی تصور چگونه را آن شنوید،می را اتم نام زمانی که این مورد در سواالتی طرح با مرحله این در معلم
 آموزاندانش اتم(، و مولکول بین شود؟ )تفاوتمی تبدیل مولکول به که دهدمی رخ اتم اتفاقی برای چه اینکه

 کند.می درگیر درس موضوع با را

 برانگیز معما موقعیت یک انتخاب: اول مرحله
 ذرات به اتم آیا» مثال طور به. کندمی عکس، فیلم و تصویر عنوانی، مطرح از استفاده را با هاییپرسش معلم

 را تصور اتمی زیر ذرات و اتم از آنچه هر که خواهدمی هاآن از پاسخ صورت در «است؟ تقسیم قابل ریزتری

 .کنند کنند، رسممی

 علمی اصول و مفاهیم روابط، کشف و اطالعات تحلیل و آوریجمع: دوم مرحله
 داخل ذرات موضوع به نسبت معلم راهنمایی و گروهی گویوبحث و گفت ضمن آموزاندانش مرحله این در

 .کنندمی آوریجمع را اطالعاتی اتم،
 سازیفرضیه: سوم مرحله

 و زدن حدس به شروع اند،آورده دست به قبلی مراحل در که اطالعاتی به توجه با مرحله این در آموزاندانش
 سرییك نیز خود هایفرضیه برای که کندمی کمك آموزاندانش به معلم اینجا در البته و کنندمی سازیفرضیه

 بر کار عمده شیمیایی هایواکنش در چرا اینکه مورد در به عنوان مثال:. باشند داشته هاییتحلیل و تجزیه

 .زنندمی هاییحدس است، الکترون دوش

 اکتشاف فرآیند تحلیل: چهارم مرحله
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. کنندمی مرور دوباره اند،رسیده پاسخ به تا اندکرده طی معلم کمك با که را مراحلی آموزاندانش مرحله این در
 .پرسدمی نوترون و پروتون الکترون، جرم و بار مورد در آموزاندانش سواالتی را از معلم به عنوان مثال:

 ارزشیابی: پنجم مرحله
 اتم، یك خواهدمی هاآن از معلم اند، بدین منظوریادگرفته اتم مورد اطالعاتی را در آموزاندانش مرحله این در

 کنند. رسم عنصر را و مولکول

 

 دوم جلسه

 انگیزه ایجاد و آمادگی. 1
 تقسیم دسته چند به مواد. به عنوان مثال: کندمی گووبحث و گفت آموزاندانش با عنوانی تصویر درباره معلم

 شوند؟می

 درس معرفی. 2
 ناخالص و خالص مواد درباره خواهیممی امروز هابچه: پرسیمآموزان میاز دانش آموزشی هایهدف بیان پس از

 .بگیریم یاد را مطالبی

 درس ارائه. 3
 معلم توسط درس موضوع با آموزاندانش کردن درگیر

 گویند؟می ناخالص موادی چه به و خالص موادی چه به که این مورد در سواالتی، طرح مرحله معلم با این در

می درگیر درس موضوع با را آموزاندانش چیست؟ همگن نا و همگن محلول و اند؟ناخالص هاهمه ترکیب آیا
 کند.

 برانگیز معما موقعیت یک انتخاب: اول مرحله
 همان مخلوط آیا. به عنوان مثال: کندمی مطرح عنوانی تصویر و فیلم عکس، از استفاده هایی را باپرسش معلم

 است؟ ترکیب

 علمی اصول و مفاهیم روابط، کشف و اطالعات تحلیل و آوریجمع: دوم مرحله
 ترکیب و مخلوط"که  موضوع این به نسبت معلم راهنمایی و گروهی بحث ضمن آموزاندانش مرحله این در

 "یافته است؟ تشکیل آن از که باشدعناصری می شبیه مخلوط و ترکیب یك خواص آیا و دارند هم با تفاوتی چه
 .کنندمی جمع آوری را اطالعاتی

 سازی فرضیه: سوم مرحله
 و زدنحدس به شروع اند،آورده دست به قبلی مراحل در که اطالعاتی به توجه با مرحله این در آموزاندانش

 کندمی کمك آموزاندانش به معلم اینجا در البته و کنندمی ناهمگن و همگن هایمحلول درمورد سازیفرضیه

 حدس آموزاندانش به عنوان مثال:. باشند داشته هاییتحلیل و تجزیه سرییك نیز خود هایفرضیه برای که

 .نیستند ناهمگن فاز، محلولهم هایمخلوط که زنندمی

 اکتشاف فرآیند تحلیل: چهارم مرحله
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. کنندمی مرور اند، دوبارهرسیده پاسخ به تا اندکرده طی معلم کمك با که را مراحلی آموزاندانش مرحله این در
 که گفت توانمی جامد هستند، آن همه اجزای که آجیل ظرف یك در آیا که می پرسد آموزاندانش از معلم

 اند؟فازهم

 پنجم: ارزشیابی مرحله
 در سؤاالتی هاآن از و اندیادگرفته بودن ناخالص و خالص نظر از را مواد بندیدسته آموزاندانش مرحله این در

 نمود؟ تفکیك توانمی روشی چه به را هامخلوط به عنوان مثال:. شودمی پرسیده مورد همین

 درس پایان و تکلیف . دادن4
 گروهی صورتبه را هامخلوط و خالص ترکیبات و عناصر که خواهدمی آموزاندانش از تصاویری طرح با معلم

 .بیاورند کالس درس به خود با بعد جلسه برایعنوان تکلیف به و کنند مشخص

 

 سوم جلسه

 انگیزه ایجاد و . آمادگی1
 دانست؟ آب در قند شدن حل با ارزهم را قند ذوب توانمی آیا

 درس معرفی. 2
درباره را  مطالبی خواهیممی امروز هاگوییم: بچهمی دهندهسازمانپیش ارائه و آموزشی هایهدف بیان با

 بگیریم. پذیری مواد پیرامون خود یادانحالل

 درس ارائه. 3
 معلم توسط درس موضوع با آموزاندانش درگیرکردن

 یکدیگر از شوندهحل ذرات پذیری، تنهاانحالل فرایند در آیا که این مورد در سؤاالتی طرح با مرحله این در

 کند.می درگیر درس موضوع با آموزان رادانش شوند؟می جدا

 برانگیز معما موقعیت یک انتخاب: اول مرحله
 اشباع محلول از منظور»مثال:  طور کند. بهمی مطرح عنوانی تصویر و فیلم عکس، از استفاده سوالی را با معلم

 «اشباع چیست؟ غیر یا شده

 علمی اصول و مفاهیم روابط، کشف و اطالعات تحلیل و آوریجمع: دوم مرحله
 غیر یا اشباع محلول که موضوع این به نسبت معلم راهنمایی و گروهی بحث ضمن آموزاندانش مرحله این در

 کنند.می آوریجمع را چیست؟ اطالعاتی اشباع

 سازی فرضیه: سوم مرحله
 و زدنحدس به شروع ،اندآورده دست به قبلی مراحل در که اطالعاتی به توجه با مرحله این در آموزاندانش

 تجزیه سرییك نیز خود هایفرضیه برای که کندمی کمك هاآن به معلم اینجا در البته و کنندمیسازی فرضیه

 محلول یك که برد پی توانمی چگونه که زنندمی حدس آموزانباشند. به طور مثال: دانش داشته هاییتحلیل و

 است؟ شده سیر



 

 

 ..شیمی. درس آموزش برای اکتشافی تدریس روش بر مبتنی مدلی ارائه

 اکتشاف فرآیند تحلیل: چهارم مرحله
کنند. می مرور دوباره اند،رسیده پاسخ به تا اندکرده طی معلم کمك با که را مراحلی آموزاندانش مرحله این در

 ترغلیظ اشباع غیر محلول یك به نسبت اشباع محلول یك آیا»پرسد: می آموزاندانش از به طور مثال: معلم

 «است؟

 پنجم: ارزشیابی مرحله
 هاآن از و اندیادگرفته اشباع غیر به اشباع محلول غلظت نسبت درمورد را مطالبی آموزاندانش مرحله این در

 غلیظ محلولی را اشباع محلول یك همیشه توانمی شود. به طور مثال: آیامی پرسیده همین مورد در سؤاالتی

 دانست؟

 

 چهارم جلسه

 انگیزه ایجاد و . آمادگی1
 ضروری است؟ انحالل در دما افزایش آیا

 درس معرفی. 2
-انحالل و فراسیرشده هایدرباره محلول خواهیممی امروز هاپرسد: بچهمی آموزشی هایهدف از بیان معلم پس

 بگیریم. یاد را مایعات مطالبی در گازها پذیری

 درس ارائه. 3
 معلم توسط درس موضوع با دانش آموزان درگیرکردن

 محلول تهیه»مثال:  طور کند. بهمی درگیر درس موضوع با را آموزاندانش سؤاالتی طرح با معلم مرحله این در

 «چیست؟ اشباع نیازمند فوق

 برانگیز معما موقعیت یک انتخاب: اول مرحله
 اکسید دی کربن گاز»کند. به عنوان نمونه: می مطرح سؤالی عنوانی تصویر و فیلم عکس، از استفاده با معلم

 «.مخلوطی است نوع چه نوشابه در

 علمی اصول و مفاهیم روابط، کشف و اطالعات تحلیل و آوریجمع: دوم مرحله
 نوشابه در موجود گاز که موضوع این به نسبت معلم راهنمایی و گروهی بحث ضمن آموزاندانش مرحله این در

 کنند.می آوریجمع را اطالعاتی دارد، تأثیر آن پذیریانحالل در عاملی چه اینکه و مخلوطی است نوع چه

 سازیفرضیه: سوم مرحله
 و زدنحدس به شروع اند،آورده دست به قبلی مراحل در که اطالعاتی به توجه با مرحله این در آموزاندانش

 یك نیز خود هایفرضیه برای که کندمی کمك آموزاندانش به معلم اینجا در البته و کنندسازی میفرضیه

 بر تأثیری چه فشار که زنندمی حدس آموزاندانش مثال: طور داشته باشند. به هاییتحلیل و تجزیه سری

 هاآن عمل آزادی و تحرک در تأثیری چه مایعات گازها در شدن حل و دارد مایعات در گازها پذیریانحالل

 دارد؟
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 اکتشاف فرآیند تحلیل: چهارم مرحله
کنند. می مرور دوباره اند،رسیده پاسخ به تا اندکرده طی معلم کمك با که را مراحلی آموزاندانش مرحله این در

 کنند. توجیه را تأثیر فشار بر انحالل گازها در مایعات شکل که خواهدمی آموزاندانش از به عنوان نمونه: معلم

 پنجم: ارزشیابی مرحله
 هاآن از و اندیادگرفته را مایع به ورود هنگام گاز هایمولکول جنبش و فشار تأثیر آموزاندانش مرحله این در

 کنند. رسم را مایع به ورود هنگام گاز هایمولکول جنبش و فشار تأثیر که نمودار شودمی خواسته
 

 یافته ها

های تدریس اکتشافی )گروه الف( و سخنرانی )گروه ب( در مدرسه متوسطه پس از اجرای روش

و پس  های پیش آزمونهای تدریس ذکر شده، ارزشیابیاول شهید رجایی، برای هر کدام از روش

 .آزمون برگزار شد

طراحی شده و قبل و بعد از تدریس یس سخنرانی و اکتشافی سواالت برای هر دو گروه روش تدر

از دانش آموزان ارزشیابی شد و پس از اتمام ارزشیابی و صحیح پاسخ های دانش آموزان، از مجموع 

تفاوت میانگین از پیش نمرات پیش آزمون و پس آزمون در هر روش تدریس، میانگین گرفته شد و 

نتایج زیر آزمون و پس آزمون در هر روش تدریس در جداول زیر گردآوری و از نمرات دانش آموزان 

های توصیفی مربوط به تفاوت نمره پیش آزمون و پس ها و شاخص، داده1حاصل شد. در جدول 

که شامل ئه شده است آموزان کالس الف و ب اراآزمون در دو روش اکتشافی و سخنرانی برای دانش

براساس جدول و  است. نمرات بودهتفاوت  ینا یانگیناستاندارد م یو خطا یارانحراف مع یانگین،م

آموزان در گروه الف دهد که میانگین تفاوت نمره دانشنمودار مذکور، نتایج به دست آمده نشان می

دهد باشد که این امر نشان میسخنرانی( می یس)روش تدر)روش تدریس اکتشافی(، باالتر از گروه ب 

 تری نسبت به روش سخنرانی دارد.که روش تدریس اکتشافی کارآمدی مناسب

های توصیفی مربوط به نمرات نگرش نسبت به درس علوم تجربی ، شاخص2در جدول شماره 

استاندارد در دو روش اکتشافی و سخنرانی ارائه شده است که شامل میانگین انحراف معیار و خطای 

دهد که میانگین نمرات نگرش میانگین این نمرات بوده که براساس جدول مذکور، نتایج نشان می

 آموزان در گروه اکتشافی باالتر از گروه سخنرانی است.دانش

 



 

 

 ..شیمی. درس آموزش برای اکتشافی تدریس روش بر مبتنی مدلی ارائه

 یو سخنران یاکتشاف یسموزان در دو روش تدرآدانش یهاتفاوت نمره یانگینتعداد و م -1جدول

 انحراف معیار تفاوت میانگین تعداد 
خطای استاندارد 

 میانگین

 0.72 3.70 2.61 26 اکتشافی

 0.41 2.23 -0.55 29 سخنرانی

 

 یو سخنران یاکتشاف یسموزان در دو روش تدرآنگرش دانش یهانمره یانگینتعداد و م -2جدول

 انحراف معیار تفاوت میانگین تعداد 
خطای استاندارد 

 میانگین

 0.09 0.49 3.93 26 اکتشافی

 0.08 0.48 2.97 29 سخنرانی

 

اطالعات توصیفی مربوط به نمرات پیش آزمون و پس آزمون روش تدریس اکتشافی  3در جدول 

دهد که میانگین نمرات پس آزمون در گروه نشان داده شده است. نتایج به دست آمده نشان می

توان نتیجه گرفت بین نمره می اکتشافی باالتر از میانگین نمرات پیش آزمون بوده است؛ بنابراین

 ه و تغییر محسوسی رقم خورده است.پیش آزمون و پس آزمون این گروه تفاوت معناداری وجود داشت

اطالعات توصیفی مربوط به نمرات پیش آزمون و پس آزمون روش تدریس  4در جدول 

رات پس آزمون در سخنرانی نشان داده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میانگین نم

توان نتیجه گرفت گروه سخنرانی کمی باالتر از میانگین نمرات پیش آزمون بوده است؛ بنابراین می

بین نمره پیش آزمون و پس آزمون این گروه تفاوت چندانی وجود نداشته و تغییر محسوسی رقم 

 نخورده است. 
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 یسموزان در دو روش تدرآدانش ات پیش آزمون و پس آزموننمرمیانگین  مقایسه -3جدول

 یاکتشاف

 تعداد 
  میانگین

 نمره( 20)از 

  میانگین

 نمره(40)از 

انحراف 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 

 میانگین

تفاوت 

 میانگین ها

پیش 

 2.61 1.55 7.95 23.04 11.52 26 آزمون

پس 

  58254 8.06 25.65 12.83 26 آزمون

 

 یسموزان در دو روش تدرآآزمون و پس آزمون دانش یشنمرات پ یانگینم یسهمقا -4جدول

 سخنرانی

 تعداد 
 میانگین

 نمره( 20)از 

  میانگین

 نمره(40)از 

انحراف 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 

 میانگین

تفاوت    

 میانگین ها

پیش 

 آزمون
29 11.51 23.02 9.74 1.80 0.55- 

پس 

 آزمون
29 11.24 22.47 9.02 1.67  

 

، اختالف میان نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو روش مشاهده می شودهمان طور که 

تدریس، اختالف محسوسی وجود دارد و اختالف قابل توجه، در روش تدریس اکتشافی می باشد که 

 با رشد زیادی روبرو بوده است. 

 

 

 



 

 

 ..شیمی. درس آموزش برای اکتشافی تدریس روش بر مبتنی مدلی ارائه

 بحث و نتیجه گیری

تدریس اکتشافی در آموزش خصوص روش های مختلف و بهاهمیت روش تدریسابتدا  این پژوهش 

دروس، مورد بررسی قرار گرفت و سپس به ارائه مدلی مبتنی بر روش تدریس اکتشافی برای آموزش 

 ایم. درس شیمی پرداخته و روش تدریس سخنرانی و اکتشافی را بایکدیگر مقایسه کرده

 در آموزاندانشتفاوت نمره  یانگینمبا توجه به نتایج پژوهش های انجام شده در جداول فوق،  

که  یباشدم -0.55، (یسخنران یسگروه ب )روش تدرو  2.61، (یاکتشاف تدریس روش) الف گروه

 تدریس نسبت به روش تریمناسب یکارآمد یاکتشاف یسکه روش تدر دهدیامر نشان م ینا

مربوط به نمرات نگرش نسبت به درس ارائه شده  یفیتوص هایشاخصبا توجه به  دارد. یسخنران

 یانگین)اختالف میانگین پس آزمون و پیش آزمون(ماختالف ، یو سخنران یدر دو روش اکتشاف شیمی

نشان  یجنتاکه  است 2.97ی، گروه سخنران و 3.93اکتشافی،  درگروه آموزاننمرات نگرش دانش

آموزان نسبت به درس علوم تجربی در روش اکتشافی باالتر از روش سخنرانی دهد که نگرش دانشیم

ی، نتایج در گروه اکتشاف آموزانو پیش آزمون دانش نمرات پس آزمون یانگینمباشد. با بررسی می

بوده  23.03، آزمون یشنمرات پ یانگینمو  25.65حاکی از آن است که میانگین نمره پس آزمون، 

 یارگروه تفاوت معناد ینآزمون و پس آزمون ا یشنمره پ ینگرفت ب یجهنت توانیم یناست؛ بنابرا

ی، نمرات پس آزمون در گروه سخنران یانگینم؛ اما رقم خورده است یمحسوس ییروجود داشته و تغ

 یشنمره پ ینب بیان کرد که توانیمکه بوده است؛  23.02، آزمون یشنمرات پ یانگینمو  22.47

تدریس ی نسبت به روش محسوس ییروجود نداشته و تغ یگروه تفاوت چندان ینآزمون و پس آزمون ا

 رقم نخورده است. اکتشافی

انجام دادند، زاده یعیس و پورزاده، عبدالهنعمت و در تحقیقاتی که احمدی و عبدالملکی، عبدی، سام

های خود در زندگی روزمره خود توانند از یادگرفتهآموزان به شیوه سنتی نمیمشخص شده که دانش

های خود را به روش پرسش و موختهآآموزان صورت عملی استفاده کنند؛ اما هنگامی که دانشبه

دهند، در ذهنشان ماندگارتر و در سبب تالشی که در پی یافتن پاسخ انجام می تأمل بیاموزند، به

 تر خواهد بود. شان کاربردیزندگی

دهد که روش تدریس اکتشافی نسبت به روش تدریس طور کلی، نتایج به دست آمده نشان میبه 

سخنرانی هم در نمرات تحصیلی و هم در نمرات نگرش در درس شیمی کارآمدی باالتری دارد و 

 معلمان برای افزایش کیفیت تدریس باید از روش های تدریس سنتی دست بکشند. 



 

1140 بهار، 1، شماره مچهاری، سال پژوهش در آموزش شیم   

 

 منابع

 بر اکتشافی رویکرد بر مبتنی تجربی علوم آموزش تأثیر ، بررسی1391عبدالملکی، شوبو، ، غالمعلی و احمدی

 .2، شماره 2، دوره فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیآموزان، دانش پیشرفت انگیزه و خالقیت

 در شیمی یادگیری کیفیت بر مسئله حل هایمؤلفه آموزش اثربخشی میزان بررسی ،1389حسن،  امیدوار،

 دبیر تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان تحصیلی، راهنمایی سوم مقطع سال آموزاندانش

 رجائی. شهید

 و پیشرفت خالقیت افزایش بر سخنرانی و کاوشگری بر های مبتنیآموزش تأثیر مقایسه ،1386 فاطمه، زمانی،

ارشد،  کارشناسی نامهدبیرستان، پایان سوم پایه آموزان دختردانش رایانه علم مبانی درس در تحصیلی

 طباطبایی. عالمه دانشگاه

 چهارم، و بیست چاپ ،)تدریس فنون و هاروش(پرورشی  و آموزشی هایمهارت ، 1397حسن، شعبانی،

 سمت. انتشارات تهران،

 تهران: معاصر.  ها و فنون تدریس،، کلیات روش1392صفوی، امان اهلل، 

 تحصیلی درگیری و تحصیلی انگیزش یادگیری، هایسبك ساختاری رابطه بررسی ،1396علیرضا،  عاشقی،

 خوارزمی. دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان دبیرستانی، آموزاندر دانش تحصیلی عملکرد با

 پیشرفت خالقیت بر اکتشافی رویکرد تأثیر بررسی ،1397محمد،  بفرین زاده،سامان و عیسی پور،عبداله

 فناوری و دانش کنفرانس دومین ابتدایی، مقطع تجربی علوم در درس آموزاندانش تحصیلی

 ایران. شناسیجامعه و تربیتی علوم روانشناسی،

 و تحصیلی پیشرفت در اکتشافی رویکرد بر مبتنی یادگیری چرخه مدل تأثیر ، بررسی1393 علی، عبدی،

 آموزشگاهی یادگیری در پژوهش پژوهشی، -علمی فصلنامه علوم تجربی، درس یادگیری به نگرش

 .6 شماره ،2 دوره مجازی، و

یاری هم یسروش تدر یرتأث یسهمقا، 1393عبیری، مرجان؛ صادقی، عباس؛ خسروجاوید، مهناز و افقی، نادر، 

یزیك، پژوهش در درس ف به و نگرش نسبت یلیتحص یشرفتبر پ یو سخنران ی(، اکتشافیمشارکت)

 (. 42)پیاپی  15ریزی درسی، شماره برنامه

 .ریزی درسی، تهران، انتشارات ایران زمین، چاپ نهماصول برنامه، 1390، کوروش فتحی واجارگاه،



 

 

 ..شیمی. درس آموزش برای اکتشافی تدریس روش بر مبتنی مدلی ارائه

 و نگرش پیشرفت تحصیلی بر مشارکتی تدریس روش و سنتی تدریس روش تأثیر ،1388حمیدرضا،  فالح،

 -87تحصیلی  درسال شهر تبریز دانشگاهیپیش دوره آموزاندانش اسالمی معارف درس یادگیری به

 اسالمی واحد تبریز. آزاد ، دانشگاه88

اثربخشی روش اکتشافی هدایت شده در درس ، 1392کوالیی نژاد، جالل الدین و جعفری ندوشن، سمیه، 

، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، دوره آموزان دختر سوم ابتدایی ریاضی بر خالقیت دانش

 3سوم، شماره

 پیشرفت بر فراشناخت و اکتشافی هایآموزش تأثیر مقایسه ،1394لیال،  زاده،نعمت د ومحم سام،کیانی

 مسجد شهرستان ابتدایی مقطع چهارم پایه آموزاندانش علوم پیشرفت درس انگیزه و تحصیلی

 تربیتی. علوم و روانشناسی ملی کنفرانس دومین سلیمان،

-دانش علوم تجربی درس تحصیلی پیشرفت در تدریس هایروش کارایی ، مقایسه1388مریم،  مجیدیانی،

 علوم ، دانشکده88 -87درسال تحصیلی  کردستان، استان زیویه منطقه ابتدایی پنجم پایه آموزان

 اسالمی. آزاد دانشگاه تربیتی، و انسانی

روش های تدریس و نقش آن در تحول بنیادین ، 1395د، سعی ،علیشیریو زاده، احترام سادات موسوی

 .روسیه -المللی در علوم و تکنولوژی، سن پترزبورگکنفرانس بین، چهارمین پرورشوآموزش

 مرآت. تهران، سوم، چاپ تجربی، علوم آموزش به پرداختن هایدشواری ،1396وین،  هارلن،

پیشرفت  بر یو مشارکتای وژهآموزش به روش پر تأثیر ،1388یبا، فر ی،حقان یرضا،عل یوسفی،پور، ندا، یزدان

فصلنامه دانش و  ی،سازدرس آمار و مدل در فوالدشهر یدختر سوم تجرب آموزاندانش تحصیلی

  .11شماره ، خوارسگان اسالمی دانشگاه آزاد ی،درس یزیربرنامه یتیترب علوم پژوهش در
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Abstract 

The purpose of our research in this article is to achieve the goal of 

teaching chemistry better by providing a model based on exploratory teaching 

method and comparing the effect of lecture teaching methods with exploratory 

teaching methods and students' attitudes toward teaching chemistry. First, we 

discussed the importance of different teaching methods and the impact of each on 

students' learning, and then presented a model based on teaching the exploratory 

method. We have described the different stages of teaching this model in detail 

in each session, and finally, after teaching through lecturing and exploratory 

teaching methods in a few sessions, we found that students learn concepts by 

exploring and asking questions. If they learn, they will remember much more than 

we can teach them the same content in other ways. Examining the mean scores 

of post-test and pre-test students in the exploratory teaching group, the results 

indicate that there is a significant difference between the mean scores of pre-test 

and post-test in the two teaching methods and a significant difference in the 

exploratory teaching method. It has faced a great growth, and this indicates that 

the exploratory teaching method plays an essential role in students' learning. 
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