
تدریس مبحث فشاردر مایع ها؛ علوم نهم؛ شیوة زمینه محور یا تماتیک 2:
هنگام تدریس فصل فشار و آثار آن در درس علوم تجربی، در بخش فشار 
مایعات، اشاره به موقعیت منبع آب آشامیدنی در روستا، برای ایجاد ارتباط 
تدریس با زندگی روزمرة دانش آموزان )رویکرد زمینه محور( و به دنبال آن 
ایجاد انگیزه درآن ها، تأثیرخوبی داشت. منبع آب روستا باالی تپه ای قرار 

داشت و از مدرسه قابل مشاهده بود )تصویر 1(.
به همین منظور، در کالس برای ایجاد انگیزه و چالش درسی، به شوخی 
به دانش آموزان گفتم: جایی بهتر از باالی تپه نبود تا منبع آب آشامیدنی 

روستا را آنجا درست کنید؟
این سؤالم باعث شد دانش آموزان شروع به صحبت کنند و دالیلشان 

را بگویند:
     کليدواژه ها: آموزش زمينه محور، تدريس علوم تجربي، مبحث فشار مايعات

اگر  دهیم،  آموزش  دانش آموزان  به  را  مفهومی  است  قرار  که  هنگامی 
دانش آموزان بتوانند برای آنچه آموزش داده می شود، دلیل و معنایی در 
محیط اطراف بیابند، یادگیری بسیار آسان تر صورت می گیرد. درس علوم 
تجربی شامل محتوا، موضوع ها و مفاهیمی است که می تواند به محیط زندگی 
یادگیرنده انتقال داده شود. این شیوة کار از ایده هایی که مفاهیم و موضوعات 
را در موقعیت های اصلی و واقعی آن ها به کارمی گیرد، استفاده می کند و 
می تواند موجب بالندگی دانش آموزان شود. در فرایند آموزش زمینه محور 
یا تماتیک، معلم مفاهیم را با مثال و مصداق هایی از محیط زندگی یادگیرنده 
ارائه می کند و حاصل کار و تعامل دانش آموزان با یکدیگر و با معلم در شیوة 
آموزش زمینه محور، در نهایت به دانشی می رسد که دانش آموز خود در 
تعامل با محیط زندگی اش کسب کرده و متناسب با نیازهای اوست. اعتقاد 
بر این است که این شیوه باعث می شود یادگیرنده آموزش را به محیط 
عادی زندگی خود بکشاند. بدیهی است، زمانی که یادگیرنده بین آموخته ها 
و نیازهای روزمره ارتباط تنگاتنگی می بیند، انگیزة یادگیری او بیشتر می شود، 
میزان مشارکت وی در فرایند یادگیری افزایش می یابد و دامنة آموخته های 
وی گسترش می یابد.1 به همین منظور، در این نوشتار، تجربة نگارنده از 
اجرای تدریس با این شیوة آموزش در مدرسة روستایی و در کالس علوم 

تجربی متوسطة اول ارائه می شود.

آموزش زمینه محور در علوم تجربی

تصویر 1. منبع آب روستا
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  درست می گویید آقا، پایین تر می گذاشتند، بهتربود.
  خب، این طوری آب از باال می آید و به خانه ها می رود.

 تنها اینجا این طوری نیست. در روستاهای دیگر هم منبع آب را روی 
بلندی ساخته اند.

و ...
پرسیدم، باالخره به نظرتان دلیل خاصی دارد که منبع را باالی بلندی 
درست کرده اند یا اینکه از بقیة جاها تقلید کرده اند؟ تانکرهای پالستیکی 
آب را هم روی پشت بام ها قرار می دهند! به این موضوع دقت کرده اید؟ 
و اشاره کردم به یکی از پشت بام ها که تانکر آب باالی آن دیده می شد. 

این بار یکی از بچه ها گفت: خب، این طوری آب با فشار زیادی به 
بخش های مختلف خانه حرکت می کند و نیازی به استفادة زیاد از پمپ آب 

و مصرف برق زیاد نیست.
صحبت ها به اینجا که رسید، گفتم می توانید این دلیلتان را با وسایلی که 

روی میز گذاشته ایم، به صورت عملی ثابت کنید؟
پس به صورت گروهی مشغول بررسی طرحی با بطری آب معدنی و میخ 
و آب و نوارچسب شدند. اشاره کردم که می توانند از آزمایش همان فصل 
کتاب هم برای اجرای آزمایش کمک بگیرند. سه سوراخ با قطر یکسان 
در باال و وسط و پایین بطری آب معدنی ایجاد کردند. روی سوراخ ها نوار 
چسب گذاشتند، بطری را از آب پرکردند و بعد، هم زمان، نوارچسب را از 
روی سوراخ ها برداشتند. آب از آن ها با فشار متفاوتی خارج شد )مشابه 

تصویر 2)

بعد از انجام آزمایش، گروهی به این نتیجه رسیدند که آب داخل بطری 
از پایین ترین سوراخ ایجادشده در بطری، با فشار بیشتری خارج می شود و 
متوجه شدند که فشار آب با ارتفاع آب رابطة مستقیم دارد. بنابراین، چون 
در باالی تپه، آب در ارتفاع بیشتری از سطح منازل قراردارد، با فشار زیادی 

و البته به  آسانی، در لوله ها جریان می یابد.
دوباره پرسیدم، آیا این فشار زیاد آب می تواند مشکالتی هم ایجاد کند؟ 
که البته پاسخ هایی ارائه شد، ازجمله: شکستگی لوله ها و اسراف آب. اشاره 
به اسراف آب در هنگام مصرف به موقع بود. بنابراین پرسیدم، با کمبود 

پینوشتها
1. راهنمای ارزشیابی و تدریس درس علوم تجربی پایة هشتم. سال 96. ص 6 و 7. 

2. Thematic

آبی که در روستا داریم )و همچنین در کشور( و از طرفی قرارگرفتن منبع 
آب در بلندی و فشار آب در لوله ها، چه راهکاری می توانیم ارائه دهیم تا 
در مصرف آب صرفه جویی شود؟ روش هایی گفته شدند که البته یکی از 
آن ها جالب تر بود و آن اینکه: می توان از شیرهای آبی استفاده کرد که 
تعداد سوراخ های آن زیاد وکوچک باشد و آب، هنگام خروج، با هوای 

بیشتری مخلوط شود.
گفت:  مهمی  نکتة  مصرف  زمان  دربارة  دانش آموزان  از  دیگر  یکی 
شیرهای آب چرخشی، نسبت به اهرمی ها، زمان بیشتری برای باز و بسته 
کردنشان صرف می شود. پس استفاده از شیرآالت اهرمی در صرفه جویی 

آب در قسمت های گوناگون خانه، مانند آشپزخانه و حمام، بهتر است.
در پایان کالس، برای درگیرشدن بهتر دانش آموزان با موضوع فشار 
مایعات، مصرف آب و ایجاد ارتباط بیشتر موضوع آب با زندگی روزمرة 

دانش آموزان و به عنوان فعالیت تکمیلی، از آن ها خواستم 
کاربردهای دیگر بحث فشار آب و مایعات را در خانه 

به صورت گروه های دو یا سه نفره بررسی کنند و 
جلسة بعد درکالس ارائه دهند؛ ازجمله نحوة کار 
و کاربردهای شیلنگ تراز در ساختمان سازی 

)تصویر 3( و ...

تجربة تدریس به شیوة زمینه محور )تماتیک( نشان می دهد، وقتی برای 
آموزش مفاهیم درسی، از مثال ها و نمونه های روزمرة زندگی دانش آموزان 
استفاده شود، دانش آموز بین مفاهیم و تجربه های عادی و ملموس خود 
ارتباط بهتر و سریع تری ایجاد می کند و به دنبال آن، یادگیری باکیفیت و 
لذت و همچنین پیگیری فعال خود دانش آموز رخ می دهد. در این نوشتار، 
استفاده از موقعیت منبع آب روستایی برای تدریس مبحث فشار مایعات در 
کالس علوم تجربی، برای آموزش زمینه محور و یادگیری از طریق ارتباط 
محتوا و مفاهیم درسی با مسائل عینی و روزمرة دانش آموزان و توجه به 

شرایط یادگیری، مؤثر و مفید واقع شد.

تصویر 2
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