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 چکیده

طراحی و تدوین الگوی راهبردی تدریس علوم اجتماعی متوسطه آموزش و  پژوهش حاضر با هدف

معلمین جامعه آماری این پژوهش را کلیه انجام گرفته است.  پرورش مناطق تسوج، شبستر و صوفیان

. با توجه دنتشكیل می ده ی اول و دوم مناطق تسوج، شبستر و صوفیانعلوم اجتماعی مقاطع متوسطه

 د معلمین علوم اجتماعی محدود بوده است، لذا با توجه به محدود بودن جامعۀ آماریبه اینكه آمار تعدا

ی اول و دوم علوم اجتماعی مقاطع متوسطهمعلمین نفر از  54، نفر دبیر علوم اجتماعی 54یعنی حدود 

ه در واقع شیوۀ نمونه گیری تصادفی ساد به عنوان نمونه انتخاب شدند. مناطق تسوج، شبستر و صوفیان

که اولی در اختیار  .باشدهای محقق ساخته می. ابزار مورد استفاده پژوهش، دوپرسشنامهبوده است

معلمان علوم اجتماعی و دومی دراختیار اساتید علوم تربیتی و علوم اجتماعی قرارگرفت که  روایی و 

 :نتایج نشان داد که .احراز شد 45/4پایایی پرسشنامه ی اولی ودومی از طریق آلفای کرونباخ به مقدار
های تدریس های تدریس تیمی، روش تدریس کاوشگری و روش تدریس مشارکتی به ترتیب روشروش

باشند. محورهای ارزشیابی در الگوی تدریس علوم اجتماعی علوم اجتماعی در الگوی پیشنهادی می

یج نشان داد که باشد هم چنین نتاآموزان در درس علوم اجتماعی میبرحسب میزان مطالعه دانش

ترین ویژگی عنوان مهمهای الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعی برحسب بومی محوری به ویژگی

باشند. و در نهایت نتایج حاکی از آن است که میزان اعتبار این الگو در الگوهای تدریس علوم اجتماعی می

 .بوده است 54نمره 04باشدیعنی از حد باالیی می

 اعتباریابی، الگوی راهبردی تدریس، علوم اجتماعی واژگان كلیدی:

 

 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 

از جمله چالش های اصلی در تدریس علوم اجتماعی که امر یاددهی و یادگیری را تحت تأثیر قرار می دهد می توان به، بی 

ریس، عدم استفاده از بحث های عالقگی برخی از دانش آموزان به دروس علوم اجتماعی، ناآشنایی معلمان با روش های نوین تد

گروهی، بی توجهی همكاران به چگونگی تدریس دروس علوم اجتماعی، کمی بودن ارزشیابی و کافی نبودن آن در ارزشیابی 

(. و از دالیل عدم رغبت دانش آموزان به یادگیری درس جامعه شناسی، 3131دروس علوم اجتماعی اشاره نمود )عابدینی،

الیان گذشته، شیوه ی تدریس خشك و جزوه گویی معلم که با کمترین مشارکت همراه بود و... یادنگرفتن مفاهیم س

(. هردرسی دارای مزیت های نسبی است که این مزیت ها می توانند فرایند آموزش، یادگیری  و یاددهی را 3131)مومنی،

سه با درجه ی اول فاقد منزلت اجتماعی شیرین و دلپذیر کنند. دروس علوم اجتماعی بعنوان دروس درجه ی دوم در مقای

هستند. این امر یعنی هویت حاشیه ای یا درجه ی دومی دروس انسانی و اجتماعی، تمام فرایند آموزش ویادگیری و یاددهی 

این درس ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بنابراین ما برای بهبود آموزش تعلیمات اجتماعی، پیش از هر کاری تالش کنیم 

اهمیت و ربط این درس را به زندگی به دانش آموزان، اولیا و مدرسه آموزش دهیم. تعلیمات اجتماعی قبل از آنكه نیازمند این 

 (.3131باشد که آموزش داده شود، نیازمند آن است که آموزش آن آموزش داده شود )فاضلی،

 است. تدریس تدریس های و روش الگوها رویكردها، ،آموزشی نظام عوامل سایر کنار در تربیت و تعلیم نظام مهم عناصر از

 می محسوب درس کالس در معلم عملكرد مهمترین و دارد آموزشی قرار عناصر همه تالقی نقطه و کانون در که است فعالیتی

 توان ی نمیروش هر با که آنجا است. از یادگیری کننده تسهیل فرایند سازد. تدریس می فراهم برای یادگیری را زمینه که باشد

 موضوعات است. ماهیت نیاز مناسب های تدریس روش گوناگون موضوعات تدریس برای بنابراین کرد، تدریس را موضوعی هر

 .بستگی دارد کند می بحث آن درباره که دانشی نوع به

 .است یادگرفتن خوب نتیجه اش خوب تدریس و است یادگیری توانایی افزایش تدریس از هدف

 توسعه می دهند. الگوی درخود را پرورش و آموزش وکسب یادگرفتن خوب راهبردهای که گیرند می یاد خوب آموزانی دانش

 مثابه به آموزان دانش رشد الگوها به این یابد، توسعه آنان در راهبردها این ذخایر که می کند کمك دانش آموزان به تدریس

 مـدارس در متأسفانه رساند،می یاری تعهدات اجتماعی و ها مهارت ساختن و عاقالنه رفتار و تفكر افزایش توانایی با فردی

 روش با آنان زنند می حرف کنند عمل آنكه از بیش معلمان آموزشی و های شود. نظامنمی اصل این به توجهی چندان موجود

 مدارس اند. گرفته ردانشاگ از را اندیشیدن قدرت خود، فشرده های برنامه درسی و های کتاب کردن دیكته قالبی، خشك های

 و انتقادی تفكر قدرت افزایش باعث که فعال های روش به بایستی شاگردان، ذهن به حقایق علمی انباشتن و انتقال جای به

 (.3141 آقایاری، و کنند )بهرنگی تأکید شود می آموزان دانش در اندیشیدن

بكارگیری و استفاده های مداوم از روش های متداول غیر فعال ناآشنایی معلمان با الگوهای نوین تدریس و ناتوانی آنها در  

 صدمات جبران ناپذیری به پیكر نظام آموزشی وارد خواهد نمود.  

ریزی، توجهی به الگوهای بهتر در راستای تدریس، هر گونه برنامهیابد که بیهمچنین پژوهش حاضر از این رو ضرورت می

کند که پژوهش حاضر بر طراحی و تدوین الگوی تدریسی قوی تأکید دارد راهه منجر میتوسعه و سیاستگذاری را در مسیر بی

بایست آن را لحاظ نمایند. زیرا با وجود کند که در صورت برنامه ریزی و سیاستگذاری نظام آموزشی کشور، میو پیشنهاد می
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باشد، هیچ پژوهشی زندگی و فرهنگ می اهمیت طراحی چنین الگوهایی، بخصوص برای درس علوم اجتماعی که تعلیم شیوه

 در این حوزه صورت نگرفته است، و پژوهش حاضر بر آن است تا خالء مطالعاتی را در این حوزه پر کند.

از آنجا که در فرایند تدریس، اصل مهیا نمودن یك محیط مناسب برای تعامل فراگیران با استاد و بررسی نمونه یادگیری است. 

نیز توصیفگر محیط یادگیری است و در دامنۀ این توصیف موارد بسیاری چون طرح ریزی، برنامۀ تحصیلی، لذا الگوی تدریس 

 دوره ها، واحدها و مطالب آموزشی و... قابل جستجو است.

فی به عبارت دیگر الگوها در حقیقت ابزاری برای یادگیری فراگیران می باشند. دانشمندان علوم تربیتی الگوهای مختلفی را معر

کرده اند که برخی از الگوها به صورت خیلی محدود کاربرد دارند و حتی برخی از آنها به یك درس خاص و یك زمان معین 

 (. 3141همكاران، و  سیجو)محدود می باشند

به یكی از مهارت های الزم در انتخاب و به کارگیری الگوی مناسب توجه به اهداف آموزشی است. اهداف آموزشی را می توان 

 سه دسته کلی تقسیم نمود.

 . حوزۀ شناختی )یعنی، کسب دانش و اطالعات(؛3

 . حوزۀ عاطفی )یعنی تأثیر عاطفی و درونی که در آن با عالقه، انگیزش، نگرش و ارزشگذاری سر و کار داریم(؛1

 توانایی قرا ت صحیآ آیات و حرکتی )هر فعالیتی که عالوه بر جنبۀ روانی دارای جنبۀ جسمانی هم باشد مثالً -. حوزۀ روانی1

 روایات در این حوزه جا داد(.

هر یك از این حوزه ها نیز شامل تعدادی طبقه می باشد که هر یك از این طبقات با الگوهای خاصی سازگاری دارند مثالً اگر 

 خنرانی است.هدف های آموزشی عمدتاً به کسب دانش و اطالعات مربوط شوند بهترین روش آموزش مستقیم و شیوۀ س

اگر هدف، پرورش تفكر )یعنی درک، فهم، حل مسا ل و خالقیت( باشد شیوۀ پرسش و پاسخ یا بحث گروهی مناسب است. اگر 

حرکتی باشد شیوۀ تمرین و تكرار، پیشنهاد می گردد. بنابراین می توان گفت بهترین روش و  -هدف، مربوط به حوزۀ روانی

ن است که ابتدا اطالعات و حقایق مربوط به درس را در زمان نسبتاً کوتاهی در اختیار الگوی تدریس در هر زمینۀ علمی ای

 (.3141 ف،یس)یادگیرندگان قرار داد و برای کشف قوانین و اصول علمی و راه حل مسایل، آنان را هدایت و تشویق نمود

بنابراین  .توای مهارتی، نگرشی و دانشی استاند معموالً در برگیرنده محمحتوایی که در قالب دروس کتب درسی گنجانده شده

هر چند که معلمان تا حدودی . برای هر محتوایی که مورد نظر می باشد به ناچار روش یاروش های خاصی باید انتخاب گردد

-می... ولی این انتخاب تا حدودی تحت تاثیر عواملی چون نوع محتوا ، شرایط و منابع و ،در انتخاب روش آزادی عمل دارند

های بسیار زیادی از تدریس درعلوم اجتماعی وجود دارد که در اینجا به چند (. در واقع روش3135، آقازادهو احدیان )باشند

  آنها اشاره خواهد شد. مورد از مهمترین

 تدریس فعال  روشالف( 

ی است که در آن دانش آموزان روش فعال روش .که در آن بر فعالیت شاگرد تاکید گردد تدریس فعال نامیده می شود تدریسی

ش فعالی بر عهده دارند . به بحث می پردازند ، مسایل را حل و تمرین می کنند و با استفاده از نق یادگیری-در جریان یاددهی

پردازند و به عبارتی تعاملی دو طرفه بین معلم و شاگرد وجود دارد . در روش های  میراهنمایی های معلم به کسب تجربه 

علم نقش راهنما و هدایت کننده را ایفا می نماید . در حالی که در روش های غیر فعال وظیفه اساسی بر دوش و عهده فعال م

 (.3145)فضلی خانی ،معلم می باشد 

 مشاركتی  سیتدر روشب( 

تر فرامی گیرند و به به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت دانش آموزانی که از طریق همكاری به یادگیری می پردازند نه تنها به

پیشرفت تحصیلی دست می یابند، بلكه از یادگیری لذت بیشتری نیز می برند. زیرا به جای اینكه تنها شنونده باشند، فعاالنه در 

جریان یادگیری مشارکت می کنند و خود را مسئوول یادگیری خویش می دانند. از جمله روش های فعالی که امروزه مورد 

 (.3144صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته یادگیری مشارکتی است)یزدیان پور و همكاران، توجه بسیاری از 

یادگیری مشارکتی زمانی موجب بهبود پیشرفت دانش آموزان می شود که معلم آن ها را در گروه های کوچك قرار دهد و 

ای گروه با هم به محتوای آموزشی تسلط هدفی مشخص برای آنان تعیین کند و زمانی به این هدف می رسند که همه اعض
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یابند. به عبارت دیگر، اگر این امكان وجود داشته باشد که یك یا چند نفر در گروه پاسخ را به دست آورند و در اختیار دیگران 

ی رخ قرار دهند یا بخش فكری تكلیف گروهی را انجام دهند و دیگران تنها تماشاگر باشند، در این صورت یادگیری مشارکت

 (.Slavin .2009 ,)نداده است

 تدریس كاوشگری  روشپ( 

توانند روش ویژهء تحقیق آموزان میتفكر و اندیشه های نوین در زمینهء آموزش موضوعهای درسی متعدد این است که دانش از

 هر درس را فرا بگیرند. به دیگر سخن ، برای هر موضوع درسی روش یا روش پژوهشی خاصی وجود دارد . 

جستجوی اطالعات و آماده سازی  ی تحقیق ، فراگیرندگان باید مهارتها و توانمندیهایی را در زمینه ۀیادگیری شیو برای

هدف نهایی از بكار گیری این روش،  .اطالعات به دست آورند و تا حدودی اصول مربوط به منطق و علت و معلول را دریابند

پرداز اصلی آموزش شیوهء تحقیق ریچارد ساچمن است. از دیدگاه  نظریه. تاسپرورش فراگیرندگان محقق و متكی به خود 

 .(3145خانی، )فضلیساچمن و همكارانش هدف اساسی این الگو تقویت فرآیندهای تفكر استقرایی و استدالل علمی است

 بارش مغزی  روشث( 

وره بوده و کاربرد جهانی دارد . این روش مغزی یكی از شناخته شده ترین شیوه های برگزاری جلسات هم فكری و مشا بارش

دارای مزایا و ویژگیهای منحصر به فرد است . در واقع بسیاری از تكنیكهای دیگر منشعب از این روش است . در اینجا ضمن 

می معرفی کوتاهی از تاریخچه و تعریف بارش مغزی به بررسی قواعد این روش می پردازیم . آنگاه ترکیب اعضا و گروه مشخص 

شود و پس از آن روند برگزاری یك جلسه بارش مغزی ارا ه می گردد . در نهایت مزایا و معایب این روش معرفی می شود تا 

 (.3144)یغما، و در جای خود از آن استفاده کنند دهدبیران و روسای جلسات بتوانند دامنه ی کاربرد آن را ارزیابی کر

 میت یاعضا سیتدر ج( روش

و  یدهند و رهبر یو کار انجام م رندیگ یم میکنند ، تصم یفكر م میت یهمه اعضاس همۀ اعضای گروه این شیوه تدری

 قسمتکنندگان از شرکت كیاست که هر  نیا هیفرض نیاستوار است : اول هیطرح بردو فرض نیا .به عهده همه است تیمسئول

 مشیت یتواند به اعضا یم ریهر فراگ نكهیا هیفرض نیند. دومخوایم ،رندیبگ ادیرا که قرار است همه  یاز موضوع درس یمتفاوت

و  ردیبخش از موضوع را فرا بگ كیمستلزم آن است که هر فرد  میت ییفهمند که کار آیم رانیکه فراگ یدرس بدهد. زمان

-یم یستگیاخود کمك کند و به کسب ش میشود که با مطالعه بخش خود ، به تیم ختهی)برانگ. درس بدهد گرانیسپس به د

 شود.یکل درس آموزش داده م ،را انجام دادند شیاعضا کار خو یهمه یروش وقت نیرسد( در ا

شود  و بعد از  یهرگروه انجام م یتوسط اعضا سیکنند و تدر یم یرا باز یقبل از معلم نقش و رانیفراگ سیروش تدر نیدرا

 .(3144بوساری و همكاران،  )پیامیدهد یم هیخود را ارا یلیتكم حاتیمعلم توض رانیفراگ سیاتمام تدر

در دیدگاه  .گرایی سازنده دیدگاه و سیستمی، دیدگاه :دارد الگوهای تدریس وجود طراحی ی زمینه در اصلی رویكرد دو

سیستمی که  بر آموزه های روان شناسی رفتاری و روان شناسی شناختی مبتنی است،طراح آموزشی ابتدا برون دادها رابصورت 

یادگیری پیش بینی می کند تا شاگردان با  –ر مشخص بیان می کند و بدنبال آن روش هایی برای فعالیت های یاددهی بسیا

انجام آن به هدف های مورد نظر برسند.اما؛دیدگاه سازنده گرایی بر اساس معرفت شناختی یا روان شناسی یادگیری سازنده 

نابع و فرایندهای یادگیری به منظور تسهیل یادگیری شاگردان،که همان گرایی،طراحی آموزشی را مشتمل بر فراهم آوردن م

 (.3144 و هرگنهان، اولسونخلق معنا در ذهن آنان است،می داند )

در رویكرد ساخت گرایی ، معلم می تواند تجربیات یادگیری را طوری سازمان دهی کند که مستلزم درگیری شدن دانش اموز 

جتماعی و خلق و نوآوری نظریه ها و دیدگاه ها باشد.در این رویكرد دانش آموزان راهبردهای در یادگیری مفهیم به صورت ا

یادگیری و غالبا اهداف کلی و جز ی را خودشان انتخاب و تدوین می کنند. در این جا طراح بجای تجویز راهبردهای آموزشی 

 (.3143اوغلی،به دانش آموز از انواع متفاوتی از راهبردها استفاده می کند)عظیم 

دهد که تا کنون پژوهشی به طور مستقیم به بررسی طراحی الگوهای تدریس   بپردازد در بررسی پیشینه پژوهش نشان می

انجام نشده است.اما به صورت جداگانه در مورد هر یك از روش های تدریس و یادگیری به وفور پژوهش  ایران و خارج از کشور

 هایی که مرتبط با پژوهش حاضر باشد به انها اشاره شود. شود پژوهشوهش سعی میانجام شده است. که در این پژ
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نتایج زیر را بدست آورده است: در پی  "تدریس به شیوه ی همیاری"(، در گزارش پژوهش در عمل با عنوان3131عابدینی)

بیشتر شد. میزان عالقمندی به درس  استفاده از تدریس به شیوه ی همیاری؛ مشارکت دانش آموزان در فرایند تعلیم و تربیت

مطالعات اجتماعی در بین دانش آموزان بیشتر شد. میانگین نمرات درسی به حدود رضایت بخشی رسید. تعامل بین معلم و 

دانش آموزان بهبود یافت. دانش آموز و معلم هردو مسئول یادگیری بودند.مهارت های کالمی، مسئولیت پذیری،اعتماد به 

زیابی،خود تنظیمی،روحیه ی جستجوگری و حس تعاون را در دانش آموزان تقویت شد.و دانش آموزان یاد گرفتند نفس،خود ار

 که آموخته های کالس درس را بصورت عملی با رویدادهای خارج از مدرسه مرتبط سازند.

-ریس کاوشگری بر مهارتمقایسه روش تدریس حل مساله با روش تد "( در پژوهشی تحت عنوان3131ادیب نیا و همكاران )

 بین معنادار تفاوتنشان داد که  "آموزان دختر در درس علوم اجتماعی پایه پنجم ابتداییهای حل مساله اجتماعی دانش

 دو به که آموزانی دانش در کا وشگری شیوه در بعد و مسأله منفی و مثبت یابی جهت بعد در اجتماعی حل مسأله توانایی

 و مسأله منطقی حل بعد در اجتماعی مسأله توانایی حل بین معنادار تفاوت .شود نمی تأیید نند،بی می مذکور آموزش روش

تأیید  مسأله حل روش نفع به بینند می آموزش و کاوشگری مسأله حل تدریس روش با که آموزانی دانش در شیوه اجتنابی بعد

 گردد.می

یر روش تدریس حل مساله با روش تدریس کاوشگری بر مهارت مقایسه تاث"( در پژوهشی تحت عنوان3133)شیخ پور سكینه 

یج نشان داد که که نمرات پس نتا "ییهای حل مسأله اجتماعی دانش آموزان دختر در درس علوم اجتماعی پایه پنجم ابتدا

آماری در روش تدریس کاوشگری با کنترل اثر پیش آزمون از لحاظ  آزمون برای دو گروه آزمایشی روش تدریس حل مساله و

درصد روش حل مساله بیشتر از روش کاوشگری، میانگین حل مساله  34دارای تفاوت معنادار است و با اطمینان  44/4سطآ 

همچنین تفاوت معنی داری بین مقیاس حل منطقی مسئله و شیوه اجتنابی در دو گروه . دانش آموزان را ارتقا می بخشد

 .آزمایشی وجود دارد

 تیمی این پروژه .  "طراحی مدل آموزشی برای توسعه مهارت های تدریس "( در پژوهشی تحت عنوان 1434ماریا گراسیال)

بر  های مجازی است.است و یكی از طرح های در حال توسعه که به ارا ه یك فضای شبیه سازی شده برای آموزش در محیط

آموزان  که در تعامل باشد، نتایج نشان داد دانشاساس این مدل آموزش و یادگیری از طریق مشاهده مستقیم و وبالگ ها می

آموزش و فن آوری با وجود برخی از مشكالت فنی که با استفاده از سیستم عامل ایجاد شده بود، تاکید دارند که استفاده از این 

 روش به آنها این اجازه را داده است که به تقویت محتوای موضوع، چالش فكری و تكنولوژیكی بپردازند.

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی روش کاوشگری و روش سنتی تدریس نشان داد که روش کاوشگری 1431ولسی کارالیوتا )

 آموزان با این روش بیشتر است.از جهات بسیاری بر روش سنتی برتری دارد و پیشرفت تحصیلی دانش

نشان داد که روش تدریس کاوشگری تاثیر  ( در پژوهشی تحت عنوان روش کاوشگری در درس فیزیك1431باراچوک وابورا )

آموزان در درس فیزیك داری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیك داشته است و باعث افزایش فهم دانشمعنی

 شده است. 

زان آمو(  روش کاوشگری در مقایسه با روش سخنرانی، بیشترین تاثیر را بر پیشرفت تحصیلی دانش1431ابدیسا و گتاینت )

 داشته است. 

 بنابراین مساله ی اساسی در این تحقیق عبارت است ازاینكه:

 روش های تدریس در الگوی پیشنهادی کدامند؟

 محورهای ارزشیابی در الگوی پیشنهادی کدامند؟

 الگوی پیشنهادی تدریس دروس علوم اجتماعی متوسطه چه ویژگی هایی دارد؟

 ست؟اعتبار الگوی پیشنهادی تا چه اندازه ا
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 روش تحقیق 

در روش پیمایشی از تكنیك پرسشنامه ی محقق  ده است.از نوع پیمایشی بو کمیآوری اطالعات در این تحقیق، روش جمع

ی اول و دوم مناطق تسوج، علوم اجتماعی مقاطع متوسطهجامعه آماری این تحقیق را معلمین  ساخته استفاده شده است.

ا توجه به اینكه آمار تعداد معلمین علوم اجتماعی محدود بوده است لذا با توجه به محدود . بدنتشكیل می ده شبستر و صوفیان

ی اول و دوم علوم اجتماعی مقاطع متوسطهمعلمین نفر از  54نفرمعلمین علوم اجتماعی(، 54بودن جامعۀ آماری )حدود 

در واقع شیوۀ نمونه گیری تصادفی  اب شدند.به عنوان نمونه )از طریق جدول مورگان( انتخ مناطق تسوج، شبستر و صوفیان

 .ساده بوده است

اطالعات مربوط جامعه در واقع از طریق روش پیمایشی ،  .باشدپرسشنامه محقق ساخته می دو این پژوهش آوریابزار جمع

نـاطق تسـوج، ی اول و دوم معلوم اجتماعی مقاطع متوسطهمعلمین در بین  3ی شماره ی  پرسشنامه یطراح وهیبه ش یآمار

نفر ازاساتید دانشگاه 34از نظرات  1باشد.و در فاز دوم برای اعتباریابی از طریق پرسشنامه ی شماره ی شبستر و صـوفیان می

 استفاده شد.

 

 3پرسشنامه ی  شماره ی 

 سواالت
تعداد 

 گویه

میزان 

آلفای 

 كرونباخ

 43/4 4 های الگوی تدریس علوم اجتماعیویژگی

 14/4 4 یدرس علوم اجتماع سیتدر یابیارزش یحورهام

 تدریس هایروش

 درس علوم اجتماعی

 43/4 1 روش تدریس تیمی

 31/4 1 تدریس بارش مغزی

 41/4 1 تدریس کاوشگری

 44/4 5 مشارکتیروش تدریس 

 44/4 1 فعال غیر روش تدریس

 33/4 14 مجموع

 :1و پرسشنامه ی شماره ی 

 45/4 گویه31 اجتماعی اعتبار الگوی تدریس علوم

 

ای انجام شده است. در شیوه اعتبار صوری، مبنا های پژوهش، به شیوه اعتبار صوری و اعتبار سازهدر این پژوهش ،اعتبار گویه

برای سنجش پایایی متغیرها از آلفای کرونباخ استفاده شده است. در واقع آزمون پایلوت نیز  باشد.داوری متخصصان رشته می

گیری شد. برای تجزیه و تحلیل از ها اندازهپایایی گویه ها به کار برده شد. با استفاده از آلفای کرونباخ نیز پایایی گویه در جهت

و از شاخص های آمار استنباطی )تحلیل عاملی و...(  اریمع انحراف ن،یانگیم نمودار، رسم جدول،شاخص های آمار توصیفی)

 ه است.استفاده شداکتشافی(

 

  ها یافته

 های تدریس در الگوی پیشنهادی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.به منظور شناسایی روش

های تدریس علوم اجتماعی در الگوی های تدریس تیمی، روش تدریس کاوشگری و روش تدریس فعال به ترتیب روشروش
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 باشند.پیشنهادی می

 عوامل حاصل از تحلیل مولفه های اصلی

بار  سواالت

 ملیعا

درصد 

 واریانس

.هر دانش آموز باید مطالبی را آماده کند و برای کنفرانس با دیگر اعضای گروه ارا ه 3

 دهد.

31/0 43/14 

نفره تقسیم  4 یا 5 .دانش آموزان را برای داشتن تعامل با یكدیگر به گروههای کوچك1

 میكنم

44/4 10/14 

.فرصتهایی پدیدمی آورم تا دانش آموزان بتوانندبه بحث بایكدیگر راجع به مطالب 1

 . درسی بپردازند

01/5 43/14 

 15/4 15/4 . بحث درباره کاربردآموخته ها در زندگی روزمره، بخشی ازتدریس من است.5

 .فرصتهایی را برای جستجو وکشف دانش آموزان فراهم می کنم تادانسته های خود را4

 .فراتر از مطالب کتابی گسترش دهند

13/4 14/4 

 31/4 30/4 .درهردرسی به دانش آموزان فرصت می دهم تادرک خود را ازمفاهیم بیان نمایند.0

 41/34 54/1 کنم..دانش آموزان راباطرح پرسش،به نتیجه گیری هدایت می1

 44/31 14/1 دهم...به دانش آموزانم اجازه کنجكاوی درباره مطالب درسی رامی4

 05/30 31/1 . .مطالب کتاب درسی رابه عنوان منبع اطالعاتی دانش آموزان کافی نمی دانم3

 00/35 31/1 .دانش آموزان رابرای پیداکردن رابطه ی عقیده های مختلف راهنمایی می کنم.34

 53/31 43/1 .فعالیتهای دانش آموزان درطول یك نیمسال رامالک ارزشیابی قرارمی دهم.33

است، آنها را دلچسب و لذت بخش .سعی می کنم از مطالبی که برای دانش آموزان 31

 تشویق به بحث کنم.

14/1 34/31 

کنم خودم را طوری نشان دهم که من هم از بحث دانش آموزان لذت می .سعی می31

 برم.

43/1 35/3 

 04/3 31/1 .  توضیآ می دهم.مطلب درسی راتاکسب اطمینان برای منتقل نمودن به دانش آموزان 35

 13/3 54/3 .کنم.راهكارهای مطالعه باتوجه به دشواری مطالب درسی رابیان می34

 34/3 34/3 .درنوشتن یك آزمون سوالهاراباهمان جمله بندیهایی که درکتاب آمده می نویسم.30

 43/3 31/4 ..بااجازه دادن به ابرازعقیده دانش آموزان وقت کالس راتلف  نمی کنم31

 34/4 14/4 .سوالهاوپاسخهاراازمتن دروس،برای یادگیری دانش آموزان آماده می کنم.34

 03/4 41/4 ..باساکت نگه داشتن دانش آموزان کالس رااداره می کنم33

-.دانش آموزان رابه منظوریادسپاری بیشتربه تكراروتمرین مطالب درسی تشویق می14

 کنم.

15/4 55/4 

 

دهد که مؤلفه روش تدریس تیمی  ، نشان می ها با توجه به عوامل طرح شده در پرسشنامه ی مربوط به عاملها انطباق سوال

( 3الی  1سوال ) 1( دارای بیشترین بار عاملی است و مؤلفه دوم یعنی روش تدریس کاوشگری شامل 1الی  3سوال ) 1شامل 

سوال  0مؤلفه چهارم یعنی روش تدریس غیر فعال شامل  ( و31الی  34سوال ) 5شامل مشارکتی و مؤلفه سوم یعنی تدریس

 ( به ترتیب بعد از روش تدریس تیمی دارای بیشترین بار عاملی هستند.14الی 35)
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 های تدریس درس علوم اجتماعیمیانگین و انحراف معیار روش

 انحراف استاندارد میانگین روشهای تدریس

 31/1 01/34 روش تدریس تیمی

 43/5 44/1 زیتدریس بارش مغ

 43/3 34/3 تدریس کاوشگری

 11/1 31/4 مشارکتیتدریس 

 31/3 11/1 تدریس غیر فعال

(، 34/3( و تدریس به روش کاوشگری )31/1(، )01/34نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد تدریس تیمی) ،نتایج جدول

 باشد.ها بیشتر می( از سایر مؤلفه43/3)

  بدون محدود كردن عوامل: تحلیل عاملی اكتشافی

مورد  KMOابتدا امكان انجام تحلیل عاملی بر روی نمونه تحقیق، با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه برداری 

به دست آمده  KMOهای تدریس در علوم اجتماعی در پژوهش حاضر بـرای آزمون روش،بررسی قرار گرفت. مطابق جدول 

برداری برخوردار باشد می توان تحلیل عاملی را انجام داد و از کفایت نمونه 14/4باالتر از  KMOاندازه  شد. اگر 11/4برابر 

است.  443/4داری آن کمتر از شد که سطآ معنی (443/4p < ،00/05=34 1χ)است. همچنین مقدار آماری آزمون کرویت 

 نیز مقبول است.بنابراین عالوه بر کفایت نمونه برداری، اجرای تحلیل عاملی 

 

 های تدریس علوم اجتماعیی آزمون کرویت بارتلت برای ماتریس همبستگی روش و نتیجه KMOمقدار 

 27/0 (KMOبرداری ) آزمون كفایت نمونه

 

 آزمون کرویت بارتلت

 11/05 دو تخمین خی

 34 ی آزادی درجه

 443/4 داری معنی

 

و باالتر شرط انجام تحلیل عاملی  1/4های  برداری، ارزش در آزمون کفایت نمونههمانطور که گفته شد در تحلیل عاملی مناسب، 

توان از طریق سایر متغیرها تبیین کرد.  بیانگر این است که همبستگی بین زوج متغیرها را نمی KMOاست. مقادیر کوچك 

 ملی اکتشافی است.داری آزمون بارتلت نیز شرط دیگر اجرای تحلیل عا ، معنیKMOهمچنین عالوه بر شاخص 

های اصلی و های تدریس تدریس علوم اجتماعی در الگوی پیشنهادی، با روش تحلیل عاملعوامل نهفته در آزمون روش

 چرخش واریماکس استخراج گردید.

 های تدریس حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی بدون محدود کردن عواملهای ویژه روشارزش

 تبیینقدرت  ژه ارزش وی های تدریسروش

 45/4 3 روش تدریس تیمی

 01/4 3 تدریس بارش مغزی

 44/4 3 تدریس کاوشگری

 11/4 3 مشارکتی تدریس

 11/4 3 تدریس غیر فعال

 

 "روش تدریس مشارکتی"و   "روش تدریس کاوشگری"و  "تدریس تیمی"براساس نتایج به دست آمده می توان گفت روش 
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 دریس علوم اجتماعی در الگوی پیشنهادی را دارند. های تقابلیت تبیین قوی به عنوان روش

 های تدریس علوم اجتماعی در الگوی پیشنهادی توسط هر عامل پس از چرخش واریماکسدرصد واریانس تبیین شده روش

 درصد تراكمی واریانس درصد تبیین واریانس ارزش ویژه عوامل

3 05/1 15/50 14/50 

1 34/3 45/13 43/10 

1 43/4 - - 

5 10/4 - - 

4 14/4 - - 

 

خانه هایی که عدد ندارند به این دلیل است که مقدار ارزش ویژه آنها مساوی یك یا کمتر از یك می باشد. وخود نرم  نکته:

 افزار آنها را حذف می کند.

ول با ارزش است که عامل ا 43/10شود، درصد کل واریانس تبیین شده توسط دو عامل،  که در جدول مشاهده می طور همان

کنند و در مجموع این دو  می از کل واریانس آزمون را تبیین% 45/13، 34/3ژه  % عامل دوم با ارزش وی154/50، 05/1ویژه 

 کند.از کل واریانس را تبیین می % 43/10عامل 

 
 هانمودار اسكرای گراف برای تعیین تعداد عامل

 

شود که از عامل دوم به بعد تغییرات رود. با دقت در نمودارمشاهده میبه کار میها نمودار برای تعیین تعداد بهینه مؤلفهاین 

توان دو عامل را به عنوان عوامل مهم که بیشترین نقش را در تبیین واریانس دادها دارند، شود. پس میمقدار ویژه کم می

 استخراج کرد.

 

 ها بعد از چرخشسهم متغیرها را در عامل

 

 های تدریسروش

 ل هاعام

1 7 

 33/4 -43/4 روش تدریس تیمی

 11/4 10/4 تدریس بارش مغزی

 44/4 43/4 تدریس کاوشگری
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 34/4 40/4 تدریس فعال

 35/4 44/4 تدریس غیر فعال

 

گیرد که با آن عامل دهد. هـر متغیر در عاملی قرار میها بعد از چرخش نشان میسهم متغیرها را در عامل فوق، جدول

 داری داشته باشد.االی معنیهمبستگی ب

به منظور شناسایی محورهای ارزشیابی در الگوی تدریس پیشنهادی درس علوم اجتماعی از میانگین و انحراف معیار استفاده 

 شد.

 میانگین و انحراف استاندارد محورهای ارزشیابی در الگوی تدریس پیشنهادی علوم اجتماعی

حراف ان واریانس میانگین محورهای ارزشیابی

 استاندارد

 تعداد

محور ارزشیابی بر حسب مشارکت دانش آموزان در بحث های 

 کالسی

14/1 01/4 41/4 54 

 54 30/4 31/4 14/1 محور ارزشیابی بر حسب ارا ه ی مطالب شفاهی در طول تدریس

محور ارزشیابی بر حسب میزان مطالعه دانش آموزان در درس 

 علوم اجتماعی

14/5 10/4 04/4 54 

محور ارزشیابی بر حسب پیشرفت درسی علوم اجتماعی دانش 

 آموزان

31/5 54/4 01/4 54 

محور ارزشیابی بر حسب میزان آشنایی دانش آموزان با مطالب 

 علوم اجتماعی

11/1 14/4 03/4 54 

 

میزان مطالعه ابی در الگوی تدریس پیشنهادی درس علوم اجتماعی بر حسب یدهد که محورهای ارزشنشان می،نتایج جدول

باشد میانگین و انحراف استاندارد محور ارزشیابی بر حسب میزان مطالعه دانش آموزان آموزان در درس علوم اجتماعی میدانش

 باشد.( می04/4(، )14/5در درس علوم اجتماعی )
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 های کالسیآموزان در بحثمحور ارزشیابی بر حسب میزان مشارکت دانش

 
 ی مطالب شفاهی در طول تدریسسب ارا همحور ارزشیابی بر ح
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 محور ارزشیابی بر حسب میزان مطالعه دانش آموزان در درس علوم اجتماعی

 
 محور ارزشیابی بر حسب پیشرفت تحصیلی درسی علوم اجتماعی
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 محور ارزشیابی بر حسب میزان آشنایی دانش آموزان با مطالب علوم اجتماعی

 

 

 ای الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.هبه منظور شناسایی ویژگی

ترین ویژگی الگوهای تدریس علوم عنوان مهمبر حسب بومی محوری به  های الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعیویژگی

 باشند.اجتماعی در الگوی پیشنهادی می

 عوامل حاصل از تحلیل مولفه های اصلی

درصد  بار عاملی سواالت

 واریانس

 44/31 45/3 ؟هماهنگ استعلوم اجتماعی آیا الگوی تدریس تهیه شده با اهداف برنامه درسی .3

 11/0 43/4 آیا الگوی تدریس تهیه شده با اهداف جغرافیا در دوره تحصیلی سازگاری دارد؟.1

 04/15 11/1 ؟آیا الگوی تدریس تهیه شده با تجارب روزمره مخاطبین ارتباط دارد.1

 54/13 14/1 آیا الگوی تدریس تهیه شده با ارزش های جامعه همخوانی دارد؟.5

آیا الگوی تهیه شده زمینه ی رشد و توسعه توانایی ها و مهارتهای یادگیری مادام العمر .4

 را برای مخاطبان فراهم می کند؟ علوم اجتماعی

54/4 43/0 

ه گونه ای انتخاب شده است که زمینه شكوفایی و بعلوم اجتماعی آیا مطالب تهیه شده .0

 ؟رشد استعدادها و توانایی های بالقوه فراگیران را تقویت نماید

14/4 14/5 

.آیا الگوی تدریسی علوم اجتماعی که تهیه شده زمینه الزم برای تقویت تربیت 1

 مهارتهای شهروندی را فراهم میكند؟

11/4 45/5 

عی که تهیه شده، تواناییها و عالیق دانش آموزان را برای  ..آیا طرح درس علوم اجتما4

 ادامه ی تحصیل و انتخاب شغل و حرفه مناسب در آینده تقویت می نماید؟

31/4 04/3 

 

دهد که مولفه  ارزشیابی به شیوه  ، نشان می  ها با توجه به عوامل طرح شده در پرسشنامه های مربوط به عامل انطباق سوال

( دارای بیشترین بار عاملی است و مولفه دوم یعنی ارزشیابی به شیوه رشد تفكر انتقادی 5الی  1سوال )1امل بومی محوری ش

( به ترتیب بعد از 1الی  3سوال ) 1( و مولفه سوم یعنی ارزشیابی به شیوه مبتنی بر کتاب شامل4الی  4سوال ) 5شامل 

 ی هستند.ارزشیابی به شیوه بومی محوری دارای بیشترین بار عامل
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 های الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعیمیانگین و انحراف معیار ویژگی

 انحراف استاندارد میانگین محورهای ارزشیابی

 44/3 04/1 مبتنی بر کتاب

 41/1 44/31 بومی محوری

 41/3 11/4 رشد تفكر انتقادی

 

 باشد.ها بیشتر می( از سایر مولفه41/1(،)44/31ستاندارد بومی محوری)نشان داد که میانگین و انحراف ا ،نتایج جدول

  تحلیل عاملی اكتشافی بدون محدود كردن عوامل:

مورد  KMOابتدا امكان انجام تحلیل عاملی بر روی نمونه تحقیق، با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه برداری 

به  KMO های الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعیوهش حاضر برای آزمون ویژگیدر پژ،بررسی قرار گرفت. مطابق جدول 

برداری توان تحلیل عاملی را انجام داد و از کفایت نمونهباشد می 14/4باالتر از  KMOشد. اگر اندازه  14/4دست آمده برابر 

شد که سطآ معنی داری آن کمتر از  (443/4p < ،40/11=1 1χ)مچنین مقدار آماری آزمون کرویت . هبرخوردار است 

 است. بنابراین عالوه بر کفایت نمونه برداری، اجرای تحلیل عاملی نیز مقبول است. 443/4

 

 های الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعیی آزمون کرویت بارتلت برای ماتریس همبستگی ویژگی و نتیجه KMOمقدار 

 27/0 (KMOبرداری ) آزمون كفایت نمونه

 

 زمون کرویت بارتلتآ

 40/11 دو تخمین خی

 1 ی آزادی درجه

 443/4 داری معنی

 

و باالتر شرط انجام تحلیل عاملی  1/4های  برداری، ارزش همانطور که گفته شد در تحلیل عاملی مناسب، در آزمون کفایت نمونه

توان از طریق سایر متغیرها تبیین کرد.  بیانگر این است که همبستگی بین زوج متغیرها را نمی KMOاست. مقادیر کوچك 

داری این  داری آزمون بارتلت نیز شرط دیگر اجرای تحلیل عاملی اکتشافی است. معنی ، معنیKMOهمچنین عالوه بر شاخص 

(، و وجود روابط قابل کشف بین متغیرهایی است که قرار است مورد > p 443/4ها در سطآ ) آزمون حاکی از مناسب بودن داده

( و 14/4برداری ) (. بنابراین با توجه به مقدار شاخص کفایت نمونه3141حلیل عاملی قرار گیرند )پیراسته و حیدرنیاء، ت

ها برای تحلیل عاملی مناسب است و اجرای  ، ماتریس همبستگی داده (443/4p < ،40/11 =11χ)معناداری آزمون بارتلت 

شوند  هایی استخراج می مطالعه، قابل توجیه است. در تحلیل عاملی، صرفاً عاملی ماتریس همبستگی مورد  تحلیل عاملی بر پایه

ی دیگر به ترتیب ها مؤلفهکند و  ی اصلی بیشترین میزان واریانس را تبیین می مؤلفهکه بیشترین میزان واریانس را تبیین کنند. 

ی  هایی را که ارزش ویژه توان عامل د. در عمل میشون کنند، استخراج می اهمیت؛ یعنی بر پایه مقدار واریانسی که تبیین می

 تر بزرگی یك عامل  ها )مجموع مجذورات بار عاملی هر عامل( کمتر از یك است، را حذف کرد. هر چه مقدار ارزش ویژه آن

 .کند باشد، آن عامل واریانس بیشتری را تبیین می

های اصلی و چرخش گوی پیشنهادی ، با روش تحلیل عاملعوامل نهفته در آزمون محورهای ارزشیابی علوم اجتماعی در ال

 واریماکس استخراج گردید.

 ژه باالتر از یك  به دست آمد. عامل با توجه به تعداد ارزش های وی 1در این مدل  
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 املهای الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی بدون محدود کردن عوهای ویژه ویژگیارزش

 قدرت تبیین ژه ارزش وی محورهای ارزشیابی

 10/4 3 مبتنی بر کتاب

 03/4 3 بومی محوری

 45/4 3 رشد تفكر انتقادی

 

قابلیت تبیین  در   "رشد تفكر انتقادی"و  "بومی محوری"توان گفت ارزشیابی بر حسب براساس نتایج به دست آمده می

 لوم اجتماعی را دارند. های الگوی پیشنهادی تدریس عشناسایی ویژگی

 

 های الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعی توسط هر عامل پس از چرخش واریماکسدرصد واریانس تبیین شده ویژگی

ارزش  عوامل

 ویژه

درصد تبیین 

 واریانس

درصد تراكمی 

 واریانس

3 04/3 11/41 11/41 

1 40/4 - - 

1 41/4 - - 

 

است. که  این عامل با ارزش  11/41ود، درصد کل واریانس تبیین شده توسط یك عامل، ش مشاهده می که در جدول طور همان

 کند.% از کل واریانس را تبیین می11/41، 04/3ویژه 

 
 هانمودار اسكرای گراف برای تعیین تعداد عامل
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توان یك شود. پس میه کم میشود که از عامل اول به بعد تغییرات مقدار ویژمشاهده میاسكرای گراف ،  با دقت در نمودار

 عامل را به عنوان عوامل مهم که بیشترین نقش را در تبیین واریانس دادها دارند، استخراج کرد.

 

 ها بعد از چرخشسهم متغیرها را در عامل

 1عامل محورهای ارزشیابی

 11/4 مبتنی بر کتاب

 41/4 بومی محوری

 50/4 رشد تفكر انتقادی

 داری داشته باشد.گیرد که با آن عامل همبستگی باالی معنیمتغیر در عاملی قرار می هر مطابق جدول فوق،

 

 باشد میانگین و انحراف استاندارد آن محاسبه شد.به منظور بررسی اینكه اعتبار الگوی پیشنهادی چه میزان می

 میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی اعتبار الگوی پیشنهادیجدول 

 تعداد كشیدگی كجی انحراف استاندارد میانگین 

 34 -41/4 -33/4 41/4 14/34 اعتبار الگوی پیشنهادی

 

 باشد.( می4/ 41( ، )14/34باشد میانیگن و انحراف استاندارد )دهد که اعتبار این الگو در حد باالیی مینتایج جدول  نشان می
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 گیریبحث و نتیجه

روش تدریس "و   "روش تدریس کاوشگری"و  "تدریس تیمی"ایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که روش نت

های تدریس علوم اجتماعی در الگوی پیشنهادی را دارند. بنابراین همانطور که قابلیت تبیین قوی به عنوان روش"مشارکتی

یس تیمی، روش تدریس کاوشگری و روش تدریس های تدردهد روشها بعد از چرخش نشان میسهم متغیرها در عامل

 باشند.های تدریس علوم اجتماعی در الگوی پیشنهادی میمشارکتی به ترتیب روش

به منظور شناسایی محورهای ارزشیابی در الگوی تدریس پیشنهادی درس علوم اجتماعی از میانگین و انحراف معیار استفاده 

آموزان در الگوی تدریس پیشنهادی درس علوم اجتماعی بر حسب میزان مطالعه دانششد. نشان داد که محورهای ارزشیابی در 

باشد میانگین و انحراف استاندارد محور ارزشیابی بر حسب میزان مطالعه دانش آموزان در درس علوم درس علوم اجتماعی می

 باشد.( می04/4(، )14/5اجتماعی )

باشد. همچنین براساس نتایج تحلیل ها بیشتر می( از سایر مؤلفه41/1(،)44/31میانگین و انحراف استاندارد بومی محوری )

  "رشد تفكر انتقادی"و  "بومی محوری"توان گفت که الگوهای تدریس بر حسب عاملی اکتشافی نتایج به دست آمده می

ها بعد سهم متغیرها در عامل های الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعی را دارند همچنینقابلیت تبیین در شناسایی ویژگی

-های الگوی پیشنهادی تدریس علوم اجتماعی بر حسب بومی محوری )عام محوری( به دهد که ویژگیاز چرخش نشان می

 باشند.ترین ویژگی الگوهای تدریس علوم اجتماعی در الگوی پیشنهادی میعنوان مهم

( 4/ 41( ، )14/54باشد میانگین و انحراف استاندارد )و در حد باالیی میکه اعتبار این الگ اعتباریابی نشان داد همچنین نتایج 

 باشد که نشان از اعتبار مطلوب این الگو دارد.باشد. بنابراین اعتبارمدل پیشنهادی این الگو درحدباالیی میمی

 با توجه به یافته های پژوهش:

را مشخص نماید، وضعیت موضوع مورد مطالعه  دنظر قرار دهد:شود که در روش تدریس تیمی معلم موارد زیر را مپیشنهاد می 

آموزان را قبل از آموزان در گزوه را مشخص کند، افراد قوی و ضعیف را با هم در گروه قرار دهد، روحیه و پتانسیل دانشدانش

 کند.بندی مشخص کند، بر یادداشت بندی موضوع تاکید کند و همچنین بر پیشرفت کار گروهی نظارت گروه

پردازد و شیوه های کاوشگری را به بمعلم به ترغیب فرا گیران به منظور آغاز کاوشگری  در روش تدریس کاوشگری -

 استقالل در یادگیری، تقویت روح خالقیت، این الگو به یادگیری و تقویت مهارت های علمی،کاوشگری،بیاموزد. آنها 

 ر می شود.دانش آموزان منج دانش در تحمل ابهام و موقتی بودن

برای تدریس با رویكرد روش های فعال و کاربردی بینش دانش ومهارت معلم الزم است. لذا باید مراکز تربیت معلم و  -

 ضمن خدمت برای به کارگیری روش های فعال و کاربردی در فرآیند آموزش های مورد نیاز را به معلمان بدهند

آموزان داشته باشند تا آنها عالوه بر یادگیری عمیق  مه جانبه دانشمعلمان با به کارگیری این روش، اهتمام در رشد ه -

 در زمینه مهارت اجتماعی و ارتباطی رشد نمایند

های ضمن خدمت کارآمد و برگذاری کارگاهای عملی در این زمینه  ای و برگذاری دوره های منطقه بر گذاری همایش -

 . تواند رهگشا باشد می

 . های مهارتی قا ل استکه اهمیت باالتری برای یادگیری توجه بیشتر به ارزشیابهایی   -

مدیران و مسئولین آموزش و پرورش مواد و وسابل آموزش و لوازم آزمایشی که برای تدریس به روش فعال با  -

 .آموزان مورد نیاز است را تهیه نمایند مشارکت فعال دانش
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