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چکیده
آموزش وپرورش با حجم وس��یعي از ش��هروندان در گروه ه��اي مختلف دانش آم��وزان، معلمان، مربیان، 
مدیران، اولیاي دانش آموزان و... یکي از پرهزینه ترین نهادهاي اجتماعي اس��ت که راهکارهایي براي بهبود و 
ارتقاي سطح بهره وري منابع مالي � انساني، فضا و تجهیزات و... در این نهاد مدني، همواره موردنظر مسئوالن 
اجرایي کش��ور، اولیاي دانش آموزان، اولیاي آموزش وپرورش، صاحب نظران و عالقه مندان به تعالي انس��اني و 
توس��عۀ اجتماعي بوده اس��ت. بنابراین به نظر مي رسد توجه به خواسته هاي متنوع و نیازهاي واقعي یادگیري 
مخاطبان از طریق بس��ط و گس��ترش محدودة آموزشگاه و گش��ودن درهاي جدید و وسیع براي علم آموزي 
دانش آموزان به روي فعالیت هاي آموزشگاهي با عنوان رویکرد تماتیک در آموزش زمین شناسي، عامل مهمي 

در بهبود کیفیت آموزشي و پرورشي دستگاه تعلیم وتربیت به شهروندان جامعه باشد.

کليدواژه ه�ا: رویک��رد تماتیک، آموزش وپ��رورش اثربخش، روش ه��اي فعال آموزش��ي، آموزش مؤثر 
زمین شناسي، انتخاب فعالیت هاي یادگیري
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مقدمه
ام��روزه علوم مختل��ف و از جمله زمین شناس��ي با 
زندگ��ي روزمرة ما ارتب��اط و نزدیکي بیش��تري یافته 
است و با پیش��رفت روزافزون فناوري و کاربست دانش 
زمین شناس��ي در زندگي، اهمیت آن بیش��تر مي شود. 
از جهت��ي، روزب��ه روز چیزهاي جدید، عل��وم جدید و 
فناوري ه��اي جدید تولید و به زندگ��ي روزمرة ما وارد 
مي ش��وند. آیا آموختن دانش به معناي آموختن و حفظ 
ک��ردن اطالعات علمي موجود و حت��ي آموختن و یاد 
گرفتن طرز کار وسایل و تولیدات فناورانۀ فعلي موجود 
در زندگي، براي زندگي س��عادتمند آیندة ش��هروندان 
کاف��ي اس��ت؟ بس��یاري از متخصص��ان تعلیم وتربیت، 
روان شناسي تربیتي و حتي کارشناسان امور اجتماعي 
معتقدند که بزرگ ترین عامل تداوم حیات بشري، لذت  
بردن اس��ت؛ لذت بردن از نفس کش��یدن، لذت بردن 
از غذا خ��وردن، لذت بردن از پول خ��رج کردن، لذت 
ب��ردن از گفت وگو با خداوندگار هس��تي بخش و لذت 
بردن از یاد گرفتن و به کار بس��تن. این مهم در فرایند 

آموزش وپرورش فرزندان جامعه نیز مشهود است.
ژان پیاژه، فیلسوف عالي رتبۀ دنیاي تعلیم وتربیت، 
مي گوی��د یکي از بزرگ ترین خطاهاي آموزش وپرورش 
این است که لذت یادگیري را از دانش آموزان مي رباید 
)پی��اژه، 1367(. دس��تگاه تعلیم وتربی��ت ب��ا تعری��ف 
رویکرده��اي دیگرگون��ه و تدوین فراینده��اي متعالي 
مي تواند ب��ا فراهم آوردن فرصت هایي براي چش��یدن 
ل��ذت یادگیري در مخاطبان، با بهبود عملکرد یاددهي 
� یادگی��ري دانش آموزان و پ��رورش یابندگان در این 
فراین��د، با افزایش بهره وري درون��ي و بازدهي بیروني، 
به ارتقاي جایگاه و منزلت مدني خود بیندیشید )سند 

برنامۀ درسي ملي، 1389(.

بحث و گفت وگو
در برنامه هاي درس��ي جدید آموزش علوم مختلف 
و روش ه��اي آموزش آن در کالس ه��اي درس، تأکید 
اساس��ي بر روش هایي اس��ت که در آن ه��ا دانش آموز 
در فراینده��اي متنوع و مختل��ف یادگیري در محیط 
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آموزش��ي و وراي آن، نقش فع��ال دارد. امروزه هدف از 
آموزش علوم تجربی، به ویژه آموزش علوم زمین شناسی 
با توانایی های ش��گفت انگیز و جذاب این شاخۀ  علمی، 
کس��ب شایس��تگي یادگیري مادام العم��ر در مخاطبان 
فعالیت ه��ای یاددهی � یادگیری  آموزش��گاهی اس��ت. 
مراد از کس��ب شایس��تگی های  یادگیری، آن است که 
دانش آموزان، به عنوان ش��هروندان آیندة جامعۀ بشری، 
امروز در کالس های درس و با انجام فعالیت هاي  مختلف، 
متنوع، متعدد، جذاب و لذت بخ��ش یادگیری، بتوانند 
توانایی هایی کس��ب کنند و با استمداد از آن توانایی ها، 
آنچ��ه را که می خواهند و نیاز دارن��د، خود، بتوانند در 
طول عمر ش��ان، به خود یاد بدهند. در این صورت، مراد 
از شایس��تگی  یادگیری، یادگرفتن روش و راه یادگیری 
اس��ت که از آن با عنوان گنج درون )یونس��کو، 1379( 

نام برده می شود.
کس��ب شایس��تگی یادگی��ری، یعن��ی یادگرفتن 
راه های یادگیری و یادگرفت��ن روش های یادگرفتن، یا 
یادگی��ری با هدف  یادگی��ری و آموختن برای آموختن 
)یونس��کو، 1379( اس��ت و ای��ن مهم تنه��ا از طریق 
 دس��ت ورزی، کارکردن و کس��ب تجربیات ش��خصی و 
دست  اول ش��خص یادگیرنده حاصل   می آید. به عبارت 
دیگر، کسب شایستگی یادگیری از طریق تجربه  کردن 
 ش��خص  یادگیرنده  شدنی  است. تجربه  کردن  یادگیري 
منوط به قرارگرفتن در موقعیت  یادگیري اس��ت و مراد 

آموزش نمي تواند 
در خأل اتفاق بيفتد. 
آموزش نيازمند بافت 
و زمينه است تا براي 
آنچه به مخاطب 
مي آموزد دليل و جایي 
در زندگي روزمرة وي 
پيدا کند

از موقعیت  یادگیری، فرصت ها و موقعیت هایي اس��ت 
ک��ه دانش آموز با به کارگیري همزم��ان دانش، مهارت 
و نگرش ه��اي علمی خویش، ب��ه یادگیري های جدید 

مي پردازد.
تعریفی از علم، آن را فعالیتی  انسانی مي داند که با 
آن به درکی از جنبه های  زیس��تی و فیزیکی اطرافمان 
می رس��یم )هارل��ن، 1379(. ای��ن درک مش��تمل بر 
تکوین  ایده ها یا مفاهیمی اس��ت ک��ه امکان می دهند 
موقعیت ها، اش��یا ی��ا رخدادهای  مرب��وط به  هم، چنان 
پیوند یابن��د که به  کمک تجربه های پیش��ین، معنای 
تجربه ه��ای  نو را بفهمیم. فراگیري علوم تجربي به  ویژه 
علم  زمین شناس��ی به دانش آموزان  کمک مي کند تا با 
تالش برای شناخت دنیای اطراف، روش هاي شناخت 
دنیاي اطراف خود را بهبود بخشند و با کسب شایستگی 
یادگیری، به آن شناخت دست یابند. براي این منظور 
آن ها باید مفاهیم، دانایی ها و توانایی هایي کسب کنند 
که به آن ها کمک کند تا درصدد جست وجوی تجارب 
علمی جدید برآیند و تجارب موجود خود را با یکدیگر 

مرتبط سازند.
در  هزارة س��وم نهاد آموزش وپرورش، آموزش��گاه، 
کالس درس و معلم، با یک گروه همگن از دانش آموزان 
با توانایی ها، خواس��ته ها، نیازها، استعدادها و امکانات 
یکس��ان و برابر، روبه رو نیس��ت. دنیای ام��روز، دنیای 
تن��وع، تکثر و گوناگونی در ابع��اد مختلف آن از جمله 
خواسته ها و توانایی های دانش آموزان و حتی داشته ها 
و توانایی ه��ا، انتظارات و فعالیت ه��ای معلمان و حتی 
آموزش��گاه ها و فراتر از آن توسعۀ روزافزون، شتابان و 
درهم تنی��دة علم و فناوري های  علمی در ابعاد مختلف 
و متنوع آن و توس��عۀ گس��تردة علم آموزش وپرورش 
و فناوري های آموزش��ی  و پرورش��ی در س��طح جهانی 
)کرمی پور، 1381( است. بنابراین الزم است برنامه  های 
  آموزشی   و پرورشی قصد شده در نهاد  آموزش وپرورش 
برای ارائه به مخاطبان به گونه ای تدوین، سامان دهی و 
اجرا شوند که بتوانند پاسخ گوی این همه  تنوع و تکثر 

در عناصر مختلف دستگاه آموزش وپرورش باشند.
یکي از این رویکردهاي متعالي، وس��عت بخشیدن 
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به مح��دودة فعالیت ه��اي آموزش��گاهي از چاردیواري 
کتابخانه، کارگاه رایانه، آزمایش��گاه و آموزش��گاه ها به 
آموزش��گاه بس��ط یابنده و گس��تردة طبیعت و جهان 

آفرینش است.
اس��تعدادها و توانایي هاي فردي و اجتماعي در هر 
جامعه باید با چنین آموزش و پرورش��ي رشد و تکامل 

یابند. 
رویک��رد تماتیک ی��ا زمینه محور1 ش��امل انتخاب 
موضوع ها، زمینه ها و محورهایي براي یادگیري است که 
امکان تلفیق تجربه هاي متفاوت یادگیري را فراهم کند. 
در آموزش وپ��رورش، دانش ه��ا، مهارت ها و نگرش هاي 
علمي قصد ش��ده به مخاطبان متنوع ب��ه دنبال تعالي 
و ترقي اس��ت ت��ا از این طریق در انجام رس��الت رفیع 
و مأموریت خطیر و وظیفۀ عظیم انسان س��ازي خود با 
هدف ایج��اد فرصت ها و موقعیت ه��اي متعدد، متنوع، 
متناسب و مؤثر و انجام فعالیت هاي یادگیري آموزشي 
و پرورش��ي براي مخاطبان خ��ود، در تربیت و پرورش 
انسان متعالي و شهروند داراي سواد علمي � تکنولوژیک 
و یادگیرنده مادام العمر با عنوان عبدصالح )سند برنامۀ 

درسي ملي، 1389(، موفق باشد.
ای��ن مهم از طری��ق یادگیري هاي مش��ترک، توجه 
به مهارت هاي تفک��ر، آداب و مهارت ه��اي زندگي، کار 
و فناوري به عنوان مباحث بین رش��ته اي میسر مي شود. 
پس هنگامي که قرار باش��د موضوع ی��ا هدفي خاص را 
ب��ه دانش آموزان آموزش دهیم، اگ��ر آنچه به دانش آموز 
ارائه مي ش��ود، خواس��ته و مطلوب دانش آموز باش��د و 
دانش آموزان بتوانند براي آنچه که به آن ها آموزش داده 
مي شود، دلیل و معنایي در محیط اطراف بیابند، آموزش  
و یادگیري آن موضوع و هدف قصد شده بسیار راحت تر 
ص��ورت خواهد گرفت. آم��وزش نمي تواند در خأل اتفاق 
بیفتد. آموزش نیازمند بافت و زمینه اس��ت تا براي آنچه 
به مخاطب مي آموزد دلیل و جایي در زندگي روزمرة وي 
پیدا کند. درس علوم تجربي ش��امل محتوا، موضوع ها و 
مفاهیمي است که مي تواند به محیط زندگي یادگیرنده 
انتقال داده شود. این شیوة کار از ایده هایي که مفاهیم و 
موضوع��ات را در موقعیت هاي اصلي و واقعي آن ها به کار 

مي گیرد، اس��تفاده مي کند و مي توان��د موجب بالندگي 
دانش آم��وزان ش��ود. م��راد از تم )مح��ور یادگیري( هر 
موضوع یاددهي � یادگیري است که حداقل چهار ویژگي 
زیر را داشته باشد. چنین موضوعي مي تواند یک تم براي 

یادگیري مخاطبان باشد.

 مورد عالقه و توجه دانش آموزان باشد
م��راد آن اس��ت ک��ه مح��ور یادگیري، مس��ائل و 
موضوعات علمي مورد عالقۀ دانش آموز باش��د. در این 
ص��ورت دانش آموز، خود، موض��وع یادگیري را انتخاب 
مي کنند و خودشان باعالقه و انگیزه به انجام فعالیت هاي 
یادگی��ري در ابع��اد مختل��ف آموزش��ي و پرورش��ي 
مي پردازند. در نتیج��ه فرایند آموزش، دانش آموزمحور 
و فعالیت مدار خواهد ش��د و دانش آم��وز، خود، مرکز و 
محور فعالیت ه��اي یادگیري اس��ت و باانگیزه و عالقه 
ب��ه دنبال یادگی��ري مي رود )گالس��ر، 1380(. در این 
صورت دانش آموز به دانشجویي کنجکاو، جست وجوگر، 
مش��اهده کننده، محق��ق، فعال، یابن��ده، تولیدکننده، 
پرسشگر، نظریه پرداز، تفسیرکننده و... تبدیل مي شود و 
عالوه بر آن که دانش ها و مهارت ها و نگرش هاي متعدد 
و متنوع یادگیري را در محیط هاي متنوع یاد مي گیرد، 
در عین حال یاد مي گیرد که چگونه یاد بگیرد )عابدي، 
1381(. در این صورت، محصول این فعالیت یادگیري، 
پرورش شهروند یادگیرندة مادام العمري )اماني طهراني، 
1379( است که شایستگي هاي موردنیاز براي یادگیري 
دانایي هاي جدید را خواهد داشت. در رویکرد تماتیک، 
تم )محور اصلي یادگیري( را یادگیرنده، تعیین مي کند.

در ای��ن رویک��رد، نق��ش آموزش وپ��رورش فراهم 
ک��ردن فرصت ها، امکانات و ش��رایط م��ورد نیاز براي 
فعالیت ه��اي یادگی��ري و وظیفۀ معل��م، فراهم کردن 
فرصت ه��ا و موقعیت ه��اي مناس��ب، متع��دد و متنوع 
مورد نیاز براي فعالیت هاي خودخواس��تۀ دانش آموزان 
در مس��یر یادگیري اس��ت تا دانس��تني ها، مهارت ها و 
نگرش هاي علمي قصد ش��ده )گالسر، 1380( در نظام 
تعلیم وتربی��ت کش��ور را خود پیدا و کس��ب کنند و از 
این طریق ی��اد بگیرند که چگونه یاد بگیرند. همچنین 

ژان پياژه، فيلسوف 
عالي رتبۀ دنياي 

تعليم وتربيت، 
مي گوید یکي از 

بزرگ ترین خطاهاي 
آموزش وپرورش این 

است که لذت یادگيري 
را از دانش آموزان 

مي رباید
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کنوني اس��ت(، نه تنها متوقف نمي ش��ود و پایان ناپذیر 
جلوه مي کن��د، بلکه امکانات بیش��تري براي یادگیري 
مادام العم��ر و در نتیج��ه رش��د و تعالي همیش��گي در 

اختیار شهروند قرار مي گیرد.
 ارتباط�ات بيروني با موضوعات یادگيري متعدد 

داشته باشد
م��راد از ارتباط��ات بیروني، آن اس��ت ک��ه محور 
یادگی��ري ب��ا موضوع��ات و مس��ائل متع��دد ارتباط و 
همبس��تگي داش��ته باش��د. این ارتباط بیروني متعدد، 
حداقل دو فایدة متفاوت مي تواند به همراه داشته باشد.

اول آنکه هرچه ارتباط��ات بیروني محور یادگیري 
بیش��تر باش��د، محور یادگی��ري با موضوع��ات متعدد 
و متن��وع بیش��تري در مح��دوده اي فرات��ر از محدودة 
مطالعاتي علم موردنظر در ارتباط اس��ت و مي توان آن 
را از ابع��اد مختلف و متنوع م��ورد مطالعه و کنکاش و 

یادگیري واگرا قرار داد.
دوم اینک��ه چون ش��رکت کنندگان در فعالیت هاي 
یادگیري، متنوع، متفاوت، متعدد و متکثرند، فرصت هاي 
متعدد و متناس��ب براي دانش آموزان مختلف با نیازها، 
توانایي ه��ا، امکانات و خواس��ته هاي مختل��ف و متنوع 
یادگیري فراهم مي ش��ود ت��ا هر دانش آموز براس��اس 
عالق��ه، نیازمن��دي و امکانات خود ب��ه انتخاب موضوع 
یادگیري و انج��ام فعالیت هاي یادگیري در محدوده اي 
وس��یع تر، متنوع ت��ر، جذاب ت��ر و... در درون و خارج از 

آموزشگاه بپردازد.
از جه��ت دیگر، داش��تن تن��وع و ارتباطات بیروني 
متعدد، سبب مي ش��ود که موضوع علمي مورد مطالعۀ 
دانش آموز یا دانش آموزان یک کالس و یک آموزش��گاه 
از حالت مطالعۀ محدود، محض و بسیط، به یک مطالعۀ 
واگرا، گس��ترش یابنده و بس��ط یابنده در ابعاد مختلف 
تکثیر یاب��د و دانش آموزان ارتباطات بیروني پدیده ها و 
حوادث با یکدیگر را بهتر و بیشتر و عمیق تر درک کنند 

در این رویک��رد، معلم نیز، خود، همراه دانش آموزانش، 
یک یاددهندة یادگیرنده مي ش��ود و پیوس��ته در حال 
رش��د، توسعه و تعالي شخصي و حرفه اي خود است. به 
ای��ن ترتیب، عالوه بر آنکه ب��ه یاددهي به دانش آموزان 
خود مي پردازد، خود، دانش��جویي یادگیرنده مي شود و 
با به روزرساني دائمي دانایي ها و توانایي ها و انگیزه هاي 
ش��غلي � تخصص��ي خ��ود، بهت��ر و مؤثرتر در مس��یر 

تعلیم وتربیت مخاطبان خود عمل مي کند.

 قابليت عمق بخشي داشته باشد
مراد از قابلیت عمق بخش��ي داش��تن، قابلیت ادامۀ 
بح��ث و یادگیري، محور یادگیري در س��ال هاي آیندة 
تحصیلي و متناس��ب با رش��د توانایي ها و خواس��ته و 
امکان��ات دانش آموز و جامعۀ ش��هروندي اس��ت. یعني 
مح��ور یادگی��ري آن چن��ان عمیق و متن��وع، جذاب و 
جال��ب، بس��ط یابنده و پایان ناپذیر اس��ت که با رش��د 
دانش آموز،خان��واده، جامع��ۀ محلي و جهان��ي در ابعاد 
مختلف فک��ري � ذهني و امکانات م��ادي و مطالعاتي 
یادگیرانه همچون توسعۀ سواد خانواده و جامعه، ایجاد 
نیازه��اي جدید یادگیري براي ش��هروندان و توس��عۀ 
روزافزون، نرم و شتابان فناوري اطالعات و ارتباطات در 
هزارة دانایي محوري و رشد امکانات آموزشي و پرورشي 
نه��اد آموزش وپرورش همچ��ون کتابخانه ه��ا، معلمان 
متخصص، فناوري آموزشي و... قابلیت مطالعه، تحقیق 
و یادگی��ري همراه خواهد بود. در این صورت با افزایش 
توانایي هاي رشدي دانش آموزان در ابعاد مختلف فردي، 
خانوادگ��ي و اجتماعي و حت��ي تکنولوژیکي، نه تنها از 
ارزش تم کاسته نمي شود، بلکه اعماق بیشتري از ابعاد 
متنوع آن براي یادگیري در اختیار جست وجوگر دانایي 
و توانایي قرار مي گیرد. پس فرایند یاددهي � یادگیري 
با پایان آموزش در کالس درس با پایان سال تحصیلي 
در آموزش وپ��رورش )آن گونه که س��نت جاري و غالب 

ویژگي دیگر رویکرد 
زمينه محور این است 
که در کنار پيشرفت و 
بهبود تدریجي سواد 
علمي دانش آموزان، 
بستر خوبي را براي 
افزایش توانایي کاوش 
و اکتشاف، خواندن، 
درك کردن خوانده ها 
و نوشته ها، براي آنان 
به همراه دارد و موجب 
مي شود تا یادگيري 
براي فراگير بسط 
یابد و او از خواندن و 
درك مطالعات و نتایج 
یافته هاي دیگران لذت 
ببرد و با نشاط بيشتر 
به دنبال علم آموزي به 
معناي یاد گرفتن روش 
یاد گرفتن برآید
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جست وجوي علمي، جمع آوري اطالعات، نظریه پردازي، 
تطابق یافته ها، اس��تنباط، اس��تنتاج، اس��تخراج و... را 
تمرین و کسب مي کند و یاد مي گیرد. در این صورت او 
یادگیري را یاد گرفته است )هارلن، 1377(. پس دیگر 
هیچ چیز در این جهان متن��وع، زاینده، پایان ناپذیر و... 
براي او یاد ناگرفتني نیس��ت، چون یاد گرفته است که 

همه چیز را یاد بگیرد.
 دانای��ي حاص��ل از یادگی��ري؛ م��راد از دانایي هاي 
حاص��ل از یادگیري، دانش ه��ا، مهارت ها و نگرش هاي 
علمي هس��تند که در مسیر یادگیري براي فرد حاصل 
مي ش��وند، نه به صورت تئوري و حفظي. بنابراین نه تنها 
فراموش ش��دني و عمل ناکردني نیستند، بلکه به صورت 
دروني ش��ده و ذاتي ش��ده، بس��ط یابنده و الت��زام آور و 
نهادینه ش��ده در عمل و رفتار شهروند تا پایان عمر او 
تجلي و ظهور مي یابند. از این طریق عبد صالح پرورش 
یافت��ه و دانش آموز الزامات دس��تیابي به حیات طیبه، 
یعني ایمان دروني و عمل حاصل از دانایي خودیافته و 
بسط یابنده را با تحقق و توسعۀ آموزش وپرورش کسب 

مي کند )سند برنامۀ درسي ملي، 1389(.
نمودار ش��کل زیر، این رویکرد را در فرایند آموزش 

مخاطب نظام تعلیم وتربیت به تصویر کشیده است.
در این ش��کل، موضوع��ات مختلف م��ورد مطالعه 

و در پي مطالعه و شناس��ایي ح��وادث و وقایع از ابعاد 
مختلف و متنوع باشند. با جست وجو و شناخت حوادث 
زمین ساختي و تبیین چگونگي تأثیر عوامل و متغیرهاي 
مختلف در رخ  دادن یک پدیدة زمین شناسي، آن پدیده 

بهتر مطالعه و درک مي شود.

 همبستگي عميق بين ارتباطات بيروني آن باشد
م��راد از ای��ن همبس��تگي، آن اس��ت ک��ه نتای��ج 
حاص��ل از مطالع��ۀ موضوعات مختل��ف در مورد محور 
یادگی��ري، یکدیگر را تأیید کنن��د. در این صورت ابعاد 
مح��ور یادگیري از جهات مختل��ف به طور عمیق مورد 
مطالعه قرار مي گیرن��د و موارد یادگیري حاصل از آن، 
با تأیی��د یکدیگر، به تقویت و تأیید صحت و س��المت 
یادگیري هاي حاصل از موضوعات مختلف مي پردازند و 
از این طریق، یاددهي � یادگیري مش��ارکتي با نقش ها 
و تأثیرات مثبت و مفید خ��ود در فرایند تعلیم وتربیت 
شهروندان صورت مي پذیرد. در این گسترة آموزشگاهي 
به وسعت جهان آفرینش و خلقت خداوندي، یادگیري 

شامل دو حادثه است: 
 یادگی��ري راه یادگیري؛ یعني دانش آم��وز با انجام 
فعالیت ه��اي متن��وع یادگیري حول مح��ور یادگیري، 
پرس��ش،  مش��اهده،  ش��امل  یادگی��ري  فراینده��اي 

شکل 1: نمایش مفهوم رویکرد 
تماتی��ک در آموزش و یادگیري 

آموزشگاهي

اقتصاد و بهره وری

کار وفنآوری

مهارت های تفکر مهارت های  اخالقی

مهارت های  زندگی

ارتباط با سایر ماهیت علم
حوزه های علمی

مهارت های شهروندی

محیط زیست

........

بینش توحیدی

محور یادگيری

بردن از گفت وگو با 
خداوندگار هستي 
بخش و لذت بردن 

از یاد گرفتن و به کار 
بستن. این مهم در 

فرایند آموزش وپرورش 
فرزندان جامعه نيز 

مشهود است.
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ش��کل 2: نمایش موضوع سنگ 
در آم��وزش تماتی��ک در کالس 

زمین شناسي

سنگ یک 
نعمت الهی

سنگ و
محیط زیست

سنگ و توسعه ی 
پایداری

سنگ و  مهارت های 
حل مساله

سنگ و کاربرد های 
نوین

سنگ و علم 
زمین شناسی

منابع سنگ در ایران

سنگ و اقتصاد ملی

........

سنگ و 
مسکن بومی

محور یادگيری

و بررس��ي درب��ارة موضوع یادگیري م��ورد عالقۀ خود 
بپردازد.

در این رویک��رد، محور یادگی��ري را دانش آموزان 
مط��رح مي کنند و معلم با تجزیه و تحلیل میزان مفید 
بودن و مناس��ب بودن تم معرفي ش��ده، اعالم مي کند 
که محور یادگیري این جلسات )تعداد تقریبي جلسات 
یادگی��ري را معلم، با توج��ه به بودجه بندي س��االنه، 

تعیین مي کند( سنگ است.
حتي خود موض��وع علم زمین شناس��ي، مثاًل علم 
زمین شناس��ي در کالم وح��ي، عل��م زمین شناس��ي و 
مهارت ه��اي تفکر، عل��م زمین شناس��ي و مهارت هاي 
اخالقي، علم زمین شناس��ي و مهارت هاي ش��هروندي، 
عل��م زمین شناس��ي و اقتص��اد و به��ره وري اقتصادي، 
عل��م زمین شناس��ي و کار و فناوري ه��اي علمي، علم 
زمین شناسي و حفظ محیط زیست، علم زمین شناسي و 
دانشمندان و اندیشمندان ایراني و... را مي توان به عنوان 
ی��ک محور یادگیري با در نظ��ر گرفتن پیچیدگي هاي 
این محور در سطوح باالتر رشدي دانش آموزان انتخاب 

کرد.
عالوه ب��ر این، دیگر مفاهیم علمي قصد ش��ده در 
نظ��ام تعلیم وتربی��ت ج��اري، مانند کاني ها، س��نگ، 
زمین لرزه، آتش فش��ان، کرة زمین، کرة ماه، خورشید، 
منظومۀ شمسي، آب، خاک، گرانش جهاني هستي و... 
نیز مي توانند به عنوان محورهاي یادگیري در ارتباط با 
موضوعات مختلف و متنوع مورد عالقۀ دانش آموزان در 
مح��دودة علوم زمین شناس��ي و فراتر از آن، به انتخاب 

خود دانش آموزان مطرح شوند.
ویژگ��ي دیگر رویک��رد زمینه محور این اس��ت که 
در کن��ار پیش��رفت و بهب��ود تدریج��ي س��واد علمي 
دانش آموزان، بس��تر خوب��ي را براي افزای��ش توانایي 
کاوش و اکتش��اف، خواندن، درک ک��ردن خوانده ها و 
نوش��ته ها، براي آنان به همراه دارد و موجب مي شود تا 

در عل��وم زمی��ن همچون موض��وع س��نگ را مي توان 
در بی��ان توحی��دي و نعمت هاي اله��ي و... و همچنین 
س��نگ در ارتباط با محیط زیست، س��نگ در ارتباط با 
علم ش��یمي، سنگ در ارتباط با علم فیزیک، سنگ در 
ارتباط با علم زمین شناس��ي، آموزش مهارت هاي روش 
علمي حل مس��ئله از طریق مطالعۀ موضوع س��نگ در 
علم زمین شناسي، مطالعۀ س��نگ و فرهنگ عمومي و 
ملي، س��نگ و آین��ده و... مورد مطالعه و بررس��ي قرار 
داد. بنابراین، موضوع س��نگ، مي تواند یک تم و محور 
یادگی��ري عمیق، متنوع، بس��ط یابنده و ج��ذاب براي 

دانش آموزان در سال هاي مختلف تحصیلي باشد.
نمودار ش��کل زیر ارتباطات بیروني محور یادگیري 
س��نگ را با موضوعات یادگیري مختلف نشان مي دهد. 
هر موضوع یادگیري را یک دانش آموز مي تواند انتخاب 

کند و یادگیري را روي آن انجام دهد.
آم��وزش  کالس  در  دانش آم��وزان  از  ی��ک  ه��ر 
زمین شناسي، یک موضوع یادگیري در زمینۀ سنگ را 
مطرح مي کند و مطالعه در مورد آن را برعهده مي گیرد 
تا در فرصت مشخص شده و معین، به مطالعه، تحقیق 
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کسب شایستگی 
یادگيری، یعنی 

یادگرفتن راه های 
یادگيری و یادگرفتن 
روش های یادگرفتن، 

یا یادگيری با هدف  
یادگيری و آموختن 

برای آموختن است و 
این مهم تنها از طریق 
دست ورزی، کارکردن 

و کسب تجربيات 
شخصی و 

دست  اول شخص 
یادگيرنده حاصل   

می آید

یادگیري براي فراگیر بسط یابد و او از خواندن و درک 
مطالعات و نتایج یافته هاي دیگران لذت ببرد و با نشاط 
بیش��تر به دنبال علم آموزي به معناي یاد گرفتن روش 

یاد گرفتن برآید.
در رویکرد زمینه محور معلم، آموزش  و یادگیري را 
در موقعیت ها و محیط هاي مختلف و متنوع یادگیري، 
اعم از کالس درس، آزمایشگاه و کارگاه آموزشگاه، خانه 
و به ویژه محیط واقعي زندگي، کارخانه یا... ادامه مي دهد. 
در ای��ن فرایند، وي مفاهیم را با مثال و مصداق هایي از 
محیط پیراموني زندگي فراگیر ارائه مي کند. براي مثال 
موضوع هایي مثل خاک، س��نگ، آتش فشان، زمین لرزه 
و... ، م��واردي از محی��ط زندگ��ي دانش آموزند و او در 
هم��ان فضا پرورش مي یابد. وقتي معلم یا دانش آموزان 
از خاک، سنگ، هوا، آب یا زمین لرزه صحبت مي کند تا 
آمادگي و عالقه مندي فراگیر و تالش علمي آن ها براي 
یادگی��ري روش علمي حل مس��ئله را در این زمینه ها 

زیادت��ر کن��د، خاک، س��نگ، آب، هوا، زمین ل��رزه و... 
چیزهاي آش��نا و در دس��ترس براي دانش آموزند و در 
نهای��ت، حاصل کار و تعامل دانش آموزان با یکدیگر و با 
معلم به دانشي مي رس��د که کودک، خود، در تعامل با 

محیط زندگي اش کسب کرده است.
هر جلس��ه دانش آموز یا دانش آموزان��ي که فرایند 
مطالعۀ آن ها پایان یافته اس��ت، نتایج یادگیري خود را 
ب��ه کالس ارائه مي کنن��د. در این صورت عالوه بر اینکه 
دانش آم��وزان ش��رکت کننده در فعالیت هاي یادگیري 
آموزشگاهي � کالس��ي، یادگیرندة یاددهنده مي شوند 
)عابدي، 1381(، معلم نیز به همراه سایر دانش آموزان، 
خود، یاددهندة یادگیرنده اي )رئوف، 1383( اس��ت که 
دائماً همراه با ش��اگردان خود در حال یادگیري، رشد و 
تعالي و دس��تیابي به سواد علمي � فناورانۀ به روز است. 
نظام آموزش وپرورش در حال رشد و بالندگي است و در 
انجام رسالت خطیر خود، یعني آموزش وپرورش انسان 
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پس از انتخاب رویکرد 
موضوع محوري براي 
ارائۀ محتواي آموزشي 
و دستيابي به اهداف 
آموزش وپرورش، 
معلم زمين شناسي در 
هنگام آموزش علوم 
زمين با این رویکرد، با 
طرح سؤاالتي همچون 
موارد زیر مي تواند 
ميزان پایبندي خود را 
به هدف هاي آموزش 
زمينه محور ارزیابي 
کند. بدیهي است 
هرچه تعداد پاسخ هاي 
مثبت بيشتر باشد، 
آموزش هاي معلم به 
مخاطبان به رویکرد 
زمينه محور نزدیک تر 
است.
* چقدر مفاهيمي 
که آموزش مي دهم 
از محيط زندگي 
دانش آموز گرفته شده 
و براي او آشنا هستند؟
* چقدر مثال هاي مورد 
استفاده در آموزش هاي 
امروز از زندگي روزمرة 
دانش آموز گرفته 
شده اند؟

متعالي ب��راي زندگي در برهه اي از زمان و محدوده اي 
از م��کان، ک��ه در آن مي زی��د و انجام مس��ئولیت ها و 
رسالت هاي سرنوشت ش��هروند خود در دو بعد فردي 
و اجتماعي و در نتیجه ایجاد ش��رایط الزم و مس��اعد 
براي توس��عه و تعالي جامعۀ انساني، اثربخش و موفق 

خواهد شد.
پ��س از انتخ��اب رویک��رد موضوع مح��وري براي 
ارائ��ۀ محت��واي آموزش��ي و دس��تیابي ب��ه اه��داف 
آموزش وپرورش، معلم زمین شناسي در هنگام آموزش 
عل��وم زمین با این رویکرد، با طرح س��ؤاالتي همچون 
موارد زیر مي تواند میزان پایبندي خود را به هدف هاي 
آموزش زمینه محور ارزیابي کند. بدیهي اس��ت هرچه 
تعداد پاسخ هاي مثبت بیشتر باشد، آموزش هاي معلم 

به مخاطبان به رویکرد زمینه محور نزدیک تر است.
 چق��در مفاهیم��ي ک��ه آموزش مي ده��م از محیط 
زندگي دانش آموز گرفته شده و براي او آشنا هستند؟

 چقدر مثال هاي مورد استفاده در آموزش هاي امروز 
از زندگي روزمرة دانش آموز گرفته شده اند؟

 چقدر مفاهیم انتخاب ش��ده براي آموزش بر دانش 
فعلي و تجربیات زندگي روزمرة دانش آموز بنا شده اند؟

 چقدر مثال ها و تمرین ها شامل موقعیت هاي واقعي 
حل مسئله در زندگي روزمرة دانش آموزان هستند که 

دانش آموز با آن ها آشناست؟
 چق��در مثال ه��ا و تمرین ها در دانش آموز نگرش��ي 

ایجاد مي کند که بگوید »من باید این را یاد بگیرم«؟

 چق��در براي دانش آموزان فرصت ایجاد مي ش��ود تا 
اطالعاتي را ک��ه جمع آوري کرده ان��د تجزیه و تحلیل 

کنند؟
 چقدر فعالیت هاي یادگیري، دانش آموزان را به کاربرد 
اطالعات در زمینه هاي مفید و مرتبط با زندگي ش��ان، 
مث��ل تصور آینده )آیندة ش��غلي( و مکان هاي ناآش��نا 
)مثل محیط هاي صحرایي و کارگاه ها( تشویق مي کند؟

 چق��در دانش آم��وزان در گروه ه��اي تعامل��ي ک��ه 
گفت وگوهاي مهم در آن گروه ها درمي گیرد و ایده هاي 
متن��وع و ف��راوان رد و بدل و تصمیم گیري مي ش��ود، 

شرکت مي کنند؟

نتيجه گيري
یک��ي از راه هاي افزای��ش اثربخش��ي فعالیت هاي 
یاددهي � یادگیري دس��تگاه آموزش وپرورش، بسط و 
گسترش محدوده هاي محیط آموزشي از حجم محدود 
س��نتي کالس درس به گسترة جهان آفرینش و تدوین 
ش��ده با رویکرد  فرایندهاي آموزش��ي و پرورشي قصد 
تماتی��ک اس��ت. در رویک��رد زمینه محور ی��ا تماتیک، 
آم��وزش مفاهی��م علم��ي در زمین��ۀ زندگ��ي روزمرة 
فراگی��ران اصل قرار مي گیرد و با همین راهبرد اس��ت 
که یادگیري جذاب تر مي شود. این رویکرد از این بابت 
تماتیک نامیده مي شود که تم ها را اصل و محور یاددهي 
� یادگیري آموزش��گاهي قرار مي دهد و مفاهیم علمي 
را در ارتب��اط با ای��ن موضوع ها ط��رح مي کند. در این 
فرایند، فراگیران با موضوع، احساس نزدیکي و آشنایي 
مي کنند و انگیزة بیشتري براي یادگیري پیدا خواهند 
ک��رد، زیرا موضوع ها و زمینه هاي یادگیري را خود آنان 
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یکي از راه هاي 
افزایش اثربخشي 

فعاليت هاي یاددهي 
� یادگيري دستگاه 

آموزش وپرورش، بسط 
و گسترش محدوده هاي 
محيط آموزشي از حجم 

محدود سنتي کالس 
درس به گسترة جهان 

آفرینش و تدوین 
فرایندهاي آموزشي 
و پرورشي قصد شده 

با رویکرد تماتيک 
)زمينه محور( است

پیش��نهاد مي کنند و از بطن زندگي روزمرة آنان گرفته 
مي ش��ود. دانش آموزان در فراین��د یادگیري، در عمل، 
ب��ا ابعاد گوناگ��ون و متنوع موض��وع یادگیري، درگیر 
مي شوند و براي شناخت آن، روش هاي مختلف مطالعۀ 
علمي را به کار مي گیرند. این شیوة به کارگیري علوم و 
موضوع��ات و مفاهیم علمي در موقعیت ها و مکان هاي 
آشنا و مناس��ب، یادگیري را براي دانش آموز معنادار و 
ملموس مي کند و دانش آموزان با تالش هاي یادگیرانۀ 
خ��ود، به صورت فردي ی��ا گروه��ي، در یادگیري هاي 

یکدیگر سهیم مي شوند.
ت��م، یک موضوع علمي جذاب، قابل عمق بخش��ي 
با ارتباطات بیروني متع��دد و تأییدکنندة یکدیگر در 
گس��ترة وس��یع حوزة مطالعات علوم زمین اس��ت که 
دانش آموزان کالس در جلس��ات درس زمین شناسي، 
خ��ود، آن را انتخ��اب و تعیی��ن مي کنن��د و خود به 
مطالع��ه و یادگی��ري ابع��اد مختل��ف آن در دو بع��د 
کل��ي ی��اد گرفت��ن راه یادگیري و ی��اد گرفتن دانش 
مي پردازند. با انتخاب این رویکرد آموزشي و پرورشي، 
دستگاه آموزش وپرورش وظیفۀ فراهم کردن برنامه و 
نهاد خان��واده، وظیفۀ فراهم کردن امکانات یادگیري، 
معلم و آموزش��گاه، مس��ئولیت فراهم کردن فرصت ها 
و موقعیت ه��اي متنوع و متناس��ب یادگیري را براي 
دانش آموزان برعهده دارد و خود، همراه دانش آموزان 
ب��ه یادگیري فعال مي پردازد. این مجموعه با کس��ب 
شایس��تگي یادگی��ري، با کار کردن، اکتش��اف و لذت 
ب��ردن از آموخت��ن و ی��اد گرفتن به یادگی��ري علوم 
 زمی��ن و روش یاد گرفت��ن کلیۀ عل��وم از این طریق

 مي پردازن��د.
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