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بهروز صاحب زاده/ مريم عابديني علم وهنر ياددهي-يادگيري

چــرا آمـــوزش 
زميــن شنـاســي در آمــوزش يك كتاب يا عنوان 

پايه،  علوم  دروس  به ويژه  درسي، 
نخســت بايد به بحث دربارة اين 
سؤال پرداخت كه چرا بايد اين ماده 
يا عنوان درســي به دانش آموزان 

آموزش داده شود؟ آنگاه بايد به اين سؤال جواب 
داد كه چگونه و با چه روش ها و ابزارهايي مي توان 

اين كتاب يا درس را به درستي آموزش داد.

آموزش زمين شناسي: چرا؟ چگونه؟
زمين شناسي، شاخه اي از علوم تجربي است كه با استفاده 
از روش علمي حل مســئله، به مطالعه، تبيين و تفســير 
پديده هــاي مربوط به زمين و اطــراف آن مي پردازد. اين 
دانش با اســتفاده از ابزارها، دستگاه ها و روش هاي علمي 
كه خود و يا در ساير شاخه هاي علمي توليد و معرفي شده 
است به طراحي تحقيق، مشــاهده، آزمايش، اندازه گيري، 
جمع آوري اطالعات، طبقه بندي، تبيين و تفســير يافته ها 
مي پردازد كه خود مي تواند شناخت جلوه هايي از آفرينش 
خداوند در حيطه هاي ارتباط با آفرينش، ارتباط با خلقت و 

ارتباط با انسان منجر شود.

هــدف مطالعات زمين شناســي: شــناخت جلوه هايي از 
عظمت و حكمت آفرينش

موضوع و محدودة مطالعات زمين شناسي: زمين و اطراف 
آن (دنياي غيرزنده)

روش مطالعات زمين شناســي: روش علمي حل مسئله/ 
روش اكتشافي

از اين رو هدف و مأموريت اصلي تعريف شده براي تأليف 
كتاب درسي زمين شناسي، آموزش فعال و جذاب علوم زمين 
براي مشاهدة عظمت و جلوه هاي زمين ساختي آفرينش و 
شناخت مسائل و مشكالت زمين زيست و تالش براي يافتن 
راه حل هــاي علميـ  عملي با كاربرد دانش ها و مهارت هاي 
علوم زمين در حل مســائل زيست كره با استفاده از روش 
علمي حل مســئله به منظور تربيت عبد صالح است كه به 
مراتبي از حيات طيبه دست يافته و با عنوان شهروند هزاره، 
داراي دانش ها، مهارت ها و انگيزه هاي يادگيري مادام العمر 

بوده و سواد علمي تكنولوژيك دارد.
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مأموريت كتاب زمين شناسي
ايجاد فرصت ها و موقعيت هاي متعدد و متناســب جذاب 

اكتشافي براي كنجكاوي در زمين و اطراف آن

منظور از آموزش فعال اين اســت كــه دانش آموز خود 
به نحوي در كشــف دانش، توليد دانش، كاربرد دانش و... 
نقش داشته باشــد. در اين رويكرد، معلم مي تواند موضوع 
آموزش را مطرح نمايد و با استفاده از روش هاي اثربخش، 
مشــاركت دانش آموزان را براي شــركت در فعاليت هاي 
ياددهي ـ يادگيري طراحي و سازمان دهي نمايد. بنابراين 
كتاب درســي، به عنوان الگــو و معرفي براي موضوعات و 
محدوده هاي مناســب براي آمــوزش دانش آموزان تأليف 
شده، دانايي و توانايي آن چيزهايي است كه دانش آموزان 
با فعاليت هاي عملي خود و با تأييد معلم، كشــف و كسب 
مي نمايند. از ايــن رو بهترين روش براي آمــوزش و ارائه 
محتواهاي تأليف شده در اين كتاب درسي، منطبق بر روش 
كار در حيطه علوم زمين، اســتفاده از روش هاي ياددهي 
ـ يادگيري اكتشــافي اســت. اين روش آموزش جذاب و 
اثربخش به صورت پرسش هاي هدفمند و اكتشافي (معلم/ 
دانش آموز/ ...) و پاســخ (معلــم/ دانش آموز/ ...)، طراحي و 
انجام فعاليت هاي عملي همچون مشــاهده، اندازه گيري، 
انجام آزمايش هاي اكتشافي، بازديدهاي علمي (يادگيري 
اكتشــافي خــارج از كالس درس همراه معلــم)، تحقيق 
ميداني/ واحــد كار (يادگيري اكتشــافي خارج از كالس 
درس بدون حضور فيزيكي معلم)، نمايش و تماشاي فيلم، 
ســاخت و استفاده از ماكت و مدل و موالژ، تهيه و نمايش 
و مشاهده عكس و نقشه و پوســتر و... همراه با پرسش و 
پاســخ هايي متمركز كننده به منظور اكتشاف دانش ها و 
كســب توانايي ها و توســعه نگرش هاي علمي علوم زمين 
مي توانــد در كالس، در خــارج از كالس درس، در محيط 
آموزشگاه  و خارج از آن در يك مدل كارخانه اي در ساعات 

آموزشي و فراآموزشي اجرا شود.
ارائه دانش با ســخنراني و توضيح دادن و حل مسائل و 
ارائه پاسخ پرسش ها توسط كتاب هاي حل المسائل و... در 
مدل بانكي تعريف مي شود كه هرگز در ياددادن اثربخش 

دانايي ها به ويژه در حيطه علوم زمين، ســودي با خود به 
همراه نداشته است.

روش ها و مدل هاي آموزشي
آموزش اكتشافي ⇔ آموزش فعال مدل ⇔ آموزش كارخانه اي
آموزش معلم محور ⇐ تدريس غيرفعال ⇐ مدل آموزش بانكي 

يك كتاب درسي شامل دو بخش است.
الف: محتواي علمي، يعني بخشــي از دانايي در حيطة 
علوم تعريف شده كه آن كتاب درسي مي خواهد به مخاطبان 
خود ارائه نمايد. محتواي آموزشي پاسخ به اين سؤال است 
كه چه چيزي (محتواي قصد شــده) را مي خواهيد تا چه 

محدوده اي به مخاطبين خود آموزش بدهيد؟
ب: روش علمي يعني روش كار در آن شــاخه از علوم 
كه كتاب درســي مي خواهد با نحوة تأليف محتوا و هدايت 
چگونگي آموزش محتواهاي تدوين شــده توسط معلمين، 
به مخاطبان خود ارائه نمايد. روش آموزشــي پاسخ به اين 
سؤال است كه: چگونه، با چه روش ها و ابزارهايي مي خواهيد 

محتواي قصد شده را به مخاطبان خود آموزش بدهيد؟
به عبارت ديگر وظيفه و رســالت كتاب درسي فقط ارائه 
دانش محض در حيطة يك علم خاص نيســت، بلكه كتاب 
درسي ارائه دانش علمي، به معناي دانستني هاي علمي، را 
بايد به گونه اي سازمان دهي و تأليف نمايد كه در فرايند ارائه 
آن دانش تخصصي، بتواند روش علمي را به مخاطبان خود 
آموزش دهد. بديهي اســت كه، به هزار دليل، ارزشمندي 
روش علمي از دانش علمي بيشتر است. آن كس كه روش 
مي داند، به هر حال، مي تواند بــه طريقي دانش مورد نياز 
خود را كشف كند. اما آن كس كه دانش و محفوظات دارد 
و روش نمي داند، شايد هزاران كليد دارد كه قفل هاي آن ها، 
هر چند در روبه رويش جلوه گري مي كنند، آن ها را نمي بيند 
و نمي يابد چون كنجكاوي، پرســيدن، مشاهده كردن، كار 
كردن، يافتن و كشف كردن، نظريه پردازي، تحقيق كردن و 

به كاربستن را ياد نگرفته است.

محتواي كتاب درسي
الف: دانش ها، مهارت ها و نگرش هاي علمي

ب: روش آموزش (ياددهي)/ يادگيري

در كتاب درسي زمين شناسي جديدالتأليف براي آموزش 
در پايه دهم متوسطه، در دو رشته علوم تجربي و علوم رياضي 

روش علمي يعني روش كار در آن شاخه از علوم كه 
كتاب درسي مي خواهد با نحوة تأليف محتوا و هدايت 
چگونگي آموزش محتواهاي تدوين شده توسط 
معلمين، به مخاطبان خود ارائه نمايد
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ـ فيزيك، بســياري از عناوين دانش زمين شناسي همچون 
سنگ كره، خاك كره، آب كره، هواكره و... البته با محتوايي 
كه با دانش هاي جديد و تازه غني شــده، با ترتيب بندي و 
ســاختاري جديد تدوين شده است. در اين كتاب، هر چند 
عناوين و سرفصل هاي مطالب آشنا هستند اما محتواي غني 
شده مطالب (تأليف) و نحوه چينش دگرگونه آن ها (تدوين) 
طبق طرح و برنامه خاص و از پيش  تعريف شده اي صورت 
گرفته اســت كه دانش جذاب زمين شناســي به شيوه اي 
اكتشــافي و كاربردي به دانش آموزان ارائه شــود. بنابراين 
دبيران در آموزش محتواهاي تأليف شــده، مسير و مقصد 
و نحوه عمل را به خوبي شــناخته و به صحت و ســالمت 
عمل مي نمايند و دانش آموزان از آنچه به آن ها آموزش داده 
مي شود، لذت برده، با يادگيري متنوع و عميق و درهم تنيده 
با مشــاهدات و مســائل زندگي روزمره، شناخت درست، 
نتيجه بخــش و كاربردي از دانش زمين شناســي دريافت 

مي نمايند.
فعاليت هاي عملي و بحث و گفت وگوهاي متعدد همراه با 
دانستني هاي جذاب به گونه اي در اين كتاب با هم آميخته 
شــده اند كه معلم با اســتفاده از روش هاي فعال تدريس، 
بتوانــد دانش ها، مهارت ها و نگرش هــاي علوم زمين را به 
دانش آموزان خود آموزش دهد و دانش آموزان با اشتياق به 
كنجكاوي در عظمت آفرينش و خداوند، مشاهده حكمت 
و نظم آفرينش و مطالعه و شــناخت قوانين حاكم و جاري 
در آفرينــش و رخداد حوادث و وقايــع طبيعي بپردازد. از 
دانش آموخته شده در مسائل و مشكالت زمين زيست و حل 
مسائل زندگي روزمره همچون آلودگي هاي زيست محيطي 
در خاك كره، آب كره و هوا كره و... و كه به طور مســتقيم و 
غيرمستقيم بر سالمت انسان و تمدن انساني در كره زمين 
تأثير مي گذارند بهره گيرند. با فراگيري كاربردي دانش علوم 
زمين و اســتفاده از دانش فراگرفته شده در سالمت خود و 
ساير شهروندان در حوادث طبيعي همچون وقوع زمين لرزه 
و فعاليت آتشفشان، به شيوه اي علمي و مؤثر عمل نمايند 
و با شــناخت توانمندي هاي اين حوادث طبيعي به عنوان 
آيات و نشــانه هايي از حكمت و قدرت خداوند در آفرينش 
زمين و كيهان و... از ويژگي هاي آن ها براي شــناخت ديگر 

اختصاصات جهان آفرينش بهره گيرند.
به اين ترتيب در كتاب درسي جديدالتأليف زمين شناسي 
براي آموزش در پايه دهم در رشته هاي علوم تجربي و علوم 
رياضي و فيزيك، محتواي دانشــي به صورت غني شــده 
با اضافه شــدن مطالب كامًال جديــد و تازه همچون زمين  

پزشكي و زمين گردشگري به گونه اي سازماندهي و تأليف 
شــده است كه دانش آموز با لذت و عالقه مندي با آموختن 
روش علمي، به كشــف دانش قصد شده دست يابد. بديهي 
اســت كه موفقيت، از هرگونه كه باشــد، به ويژه اكتشاف 
علمي و دست يابي به دانش اصيل، لذت بخش و جذاب بوده 
و به طور محسوس و نامحسوس در زندگي روزمره دانش آموز 
و در آينده شــغلي او براي شناخت مسائل پيراموني و حل 

مشكالت زمين زيست، مورد استفاده خواهد بود.

محتواي كتاب زمين شناسي 
پايه دهم متوسطه

الف: دانش ها، مهارت ها و نگرش هاي علمي در حيطه علوم 
زمين

ب: آموزش روش علمي حل مسئله/ روش اكتشافي براي 
شناخت زمين و كاربرد دانش ها و مهارت هاي آموخته شده 

در زندگي فردي، اجتماعي و شغلي

در طراحــي و اجــراي آزمون هاي ارزشــيابي تخصصي 
و ارزشــيابي هاي مرحلــه اي و پاياني پيشــرفت تحصيلي 
دانش آموزان در درس زمين شناســي، هر چند كه پرسش 
و پاســخ، آزمون هاي شفاهي با محتواي سؤاالت توضيحي، 
واگرا، فرادانشــي و تفكربرانگيز مهم است، اما در هر حال 
نبايد از استفاده از پرسش هاي چندگزينه اي سؤاالت تستي 
پرهيز نمود. در طرح اين گونه سؤاالت نيز تا حد ممكن بايد 
تالش نمود با طراحي و اجراي آزمون هايي با پرســش ها و 
گزينه هاي پاسخي فرادانشي به تعميق و توسعه يادگيري 

دانش آموزان افزود.
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دبيران در آموزش محتواهاي تأليف شده، مسير 
و مقصد و نحوه عمل را به خوبي شناخته و به 

صحت و سالمت عمل مي نمايند تا دانش آموزان از 
آنچه به آن ها آموزش داده مي شود لذت ببرند


