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 آموزان دانش فعالیتهای بتواند که دارد اشاره روشهایی به تدریس فعال روشهای :چکيده

 با را فراگیران باید معلم نماید تبدیل سویه دو جریان یک به را یادگیری و تقویت را

 به صرفاً اینکه نه بیاموزد آنها به را دانستن روش و راه و سازد درگیر یادگرفتنی مطالب

 سطح از مدارس از بسیاری در آموزشی کیفیت  .کند اکتفا معلومات و اطالعات انتقال

 یافتن پایان از پس و حفظ، را مطالب اغلب آموز دانش و نیست برخوردار مطلوب

 شود می باعث تدریس فعال روشهای بکارگیری  .کند می فراموش را آنها امتحانات

 به را خود کشفیات و ها یافته تنها نه و کند رسوخ آموزان دانش جان عمق تا یادگیری

  .ببرند کار به کاربردی به صورت را آن زندگی طول در بلکه نکنند فراموش سادگی

 و سنتی روشهای کنار در تدریس نوین روشهای مورد در گرفته صورت اخیر پژوهشهای

 این از که  دارد جا  است. داده نشان خوبی به را آنها اثربخشی تنها صورت به نیز

 و تدریس امر جهت آموزشی دیگر نوآویهای و امکانات با همراه آموزشی نوین روشهای

 روشهای این از یکی اثر تا است کوششی حاضر تحقیق .گرفت بهره آموزان دانش یادگیی

 آموزان دانش یادگیری افزایش و بهبود میزان بر را )1مارپیچی تدریس(آموزشی جدید

 .دهد نشان

 

 .تدریس اثربخشی علوم، آموزش مارپیچی، تدریس روش :يديکل واژگان

 مقدمه

 است. مارپیچی درسی ی برنامه محور، موضوع رویکرد اساس بر محتوا سازماندهی روش آموزشی، نوین روشهای از یکی

 تدریس باید که دانشی محور حول نیز درسی ی برنامه محتوای و می گیرد قرار خاصی تأکید مورد دانش ساختار الگو این در

 مفاهیم، تمامی دانش ساختار از منظور. شود می دانش ساختار بر بیشتری تأکید مارپیچی الگوی در شود. می داده سازمان شود،

 آموزان دانش فکری رشد مراحل با توالی، لحاظ از که شود می سازماندهی نحوی به الگو این در محتوا هاست. تعمیم و حقایق

                                                           
1- Spiral curriculum 

 

 روش به علوم روش تدریس فعال )آموزش

 یادگیری( افزایش و برای بهبود روشی مارپیچی؛
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbsd3bm8DMAhWKDZoKHYifC3oQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F149789%2F%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%25BE%25DB%258C%25DA%2586%25DB%258C-spiral-curriculum&usg=AFQjCNHd7coDlW4s6cqpBnoZC6anZFMGiw&sig2=HofCKfiooRk1hQaYibn6WA&bvm=bv.121099550,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbsd3bm8DMAhWKDZoKHYifC3oQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F149789%2F%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%25BE%25DB%258C%25DA%2586%25DB%258C-spiral-curriculum&usg=AFQjCNHd7coDlW4s6cqpBnoZC6anZFMGiw&sig2=HofCKfiooRk1hQaYibn6WA&bvm=bv.121099550,d.bGg
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 و اصلی عقاید و ها ایده یکی شود: می داده سازمان مسئله دو محور حول درسی مارپیچی ی برنامه محتوای باشد. داشته تناسب

 های ایده و عقاید که رود می انتظار آموزان دانش از ترتیب این به گوناگون. موضوعات در پژوهش و تحقیق روشهای دیگری

 جریانی به صورت امر این دهند. پرورش خود در  نظرند( مد خاصی موضوع یا رشته در که( را تفکر شهای رو و را بیاموزند اصلی

 پایه و سها کال در سپس و می دهند قرار مطالعه مورد را اصلی های ایده و عقاید ابتدا آموزان دانش می پذیرد. صورت متوالی

 تری پیشرفته و عمیقتر صورت به را آنها تا گردندباز می بودند، کرده مطالعه قبالً که های ایده و عقاید همان به مجدداً بعد، های

 . بیاموزند

 در  2پیاژه ژان عقاید اساس بر و 1591 و 1591 های دهه در ابتدا درسی، ریزیبرنامه در مارپیچی سازماندهی الگوی

 گرفت. قرار نظر تجدید بازسازی و مورد تابا، هیلدا و 3برونر جروم های نوشته و آثار اساس بر سپس شد. تدوین رشد خصوص

 و هستند ایستا محور موضوع الگوهای در یادگیریها اکثر که است آمده وجود به انتقاد این به پاسخ در مارپیچی درسی ی برنامه

 جانشین عنوان به الگو این ترتیب، این نیستند. به مناسب دانش آموزان برای است، تحول و تغییر حال در دائماً که جهانی در

 ایده حالت در شوند. تدریس دارتری معنی صورت به درسی موضوعات رهگذر از این تا شد مطرح محور موضوع الگوهای سایر

 ها ایده و عقاید این ی درباره پژوهش های جلوه نیز و اصلی های ایده و عقاید از عمیقتری درک دانش آموزان الگو این در آل،

 قرار توجه یادگیری مورد در فهم و درک حقایق، حفظ و وار طوطی یادگیری الگوی جای به ترتیب، این به آورند. می به دست

 نیز و اصلی های ایده و عقاید با یادگیری فراگیرندگان که است مبتنی فرض پیش این بر الگو این نیز فلسفی لحاظ از گیرد. می

 گیرند. کار به خود زندگی سر تا سر در جهان، فهم و برای درک را هایشان آموخته بود، خواهند قادر پژوهشی مهارتهای و فنون

 می باعث امر این بیاموزند. را یادگیری یشیوه آموزان دانش شود، می الگو باعث این از استفاده معتقدند: الگو این طرفداران

 همچنین آنها دهند. قرار استفاده مورد آینده های ی یادگیر در را آن و کنند درک بهتر می آموزند، که را آنچه آنها شود،

تقسیمات  قالب در مجزا موضوعات صورت به و دارد بیشتری تناسب کودکان ذهنی و 4شناختی رشد با این الگو معتقدند:

 . شود نمی محصور درسی موضوعات

 مارپيچی کوریکولوم ویژگيهاي

 .گیرند می قرار بحث مورد دوباره موضوعات

 .شود می دشوارتر شده، ارائه مطالب سطح مرور به

 .است ضروری بعدی یادگیری برای قبلی یادگیری واقع در و دارد ارتباط قبلی یادگیری به جدید یادگیری

 .یابد می افزایش آموزان دانش تبحر زمان مرور به

 مارپيچی کوریکولوم مزایاي

 .)دهد می کاهش را فراموشی امکان مطالب، تکرار( گرفته یاد مطالب تقویت

 .پیچیده مطالب سوی به ساده مطالب از حرکت

 .مختلف مراحل در عمودی تلفیق

 .مطالب منطقی ترتیب

 گیرند را فرا ها مهارت و دانش کاربرد مطالب، کردن حفظ جای به که شوند می ترغیب آموزان دانش کوریکولوم این در

. 
 بر مبتنی دوره یک بر اول ی مرحله در آموز دانش اگر واقع در و است پذیر انعطاف مارپیچی کوریکولوم

 .برود دوم مارپیچ به مستقیماً تواند می باشد، کرده پیدا تسلط مقدماتی دانش

 تدریس روشهای از یکی این کنیم. می یاد آن مراحل از ما بنابراین است یادگیری تدریس روش یک این

 است. تعاملی

                                                           
2-  Jean Piaget 
7-  Jerome Bruner 
4-  cognitive development 
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 ها فرضيه

 روش (فعال تدریس روشهای طریق از را خود علوم درس که ابتدایی سوم کالس آموزان دانش تحصیلی موفیت بین  -1

 غیر تدریس تدریس روش با که اموزان دانش با مقایسه در اند، گرفته یاد )مارپیچی تدریس

 .دارد وجود تفاوت اند، دیده آموزش فعال

 موثر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر ) سنتی ( فعال غیر تدریس روش با مقایسه در فعال تدریس روش -2

 .است

 5روش

 درس برای ارائه منطقی و قائده با منظم، راه از است عبارت نیز تدریس روش گویند می روش را کاری هر دادن انجام راه

 .باشد می

 برای معلم، هدفدار و منظم طرحی اساس بر شاگرد، یا معلم متقابل رفتار یا تعامل از است عبارت : تدریس

 .شاگرد رفتار در تغییر ایجاد

 .است علوم درس آموزان دانش آمده بدست نمرات پژوهش این در که تحصیلی: پیشرفت

 می امر یادگیری در و شده برانگیخته آموزش جریان در فراگیران آن در که شود می اطالق روشی به :9فعال تدریس

 . دارد وجود شاگرد معلم و بین متقابل ارتباط یک و کند می ایفا را کننده هدایت و راهنما نقش معلم واقع در کوشند

 و منفعل بوده آموزان دانش و شده برگذار محور معلم صورت به که شود می اطالق روشی به فعال: غیر تدریس روش

 و دائمی تغییرات :7یادگیری باشد. ساکت که است آموزی ،دانش کالس این در منضبط آموزان دانش دارند. را شنونده نقش

 .باشد آمده بدست تجربه اثر بر فرد رفتار در که پایداری

 : از عبارتند که دارد وجود تدریس تعریف در خاص ویژگی چهار

 ) ج شده. تعیین پیش واز معین اهداف اساس بر فعالیت  )ب آموزان. دانش و معلم بین تعامل وجود ) الف

 .یادگیری تسهیل و فرصت ایجاد  د( امکانات. و موقعیت به توجه با منظم طراحی

 گونه هر معلم در دانست. مجزا و مستقل شیوه توان نمی حقیقت در را تدریس در شنیداری و دیداری منابع از استفاده

 ضبط و تلویزیون رادیو، نظیر از وسایلی تدریس در توان می گاهی بگیرد. کمک شنیداری و دیداری وسایل از تواند می تدریسی

 نمایش برای یا کند، استفاده عکس از است ممکن هنگام سخنرانی در معلم مثالً کرد. استفاده نقشه و نمودار صوت، پخش و

 است ممکن کند، تدریس را اجتماعی موضوع یک خواهد می معلم که در مواردی بگیرد. کمک نمودار از علمی رابطه یک دادن

 و دیداری منابع صحیح کاربرد طورکلی به کند. پخش فراگیران برای است شده ضبط نوار که روی را مناسبی رادیویی بحث

 .است موثر بسیار فراگیران به آنها تشویق و آموزان دانش کنجکاوی انگیختن بر شنیداری برای

 از: کلی عبارتند بطور آنها دارند وجود تدریس مدرن های نظریه همچنین و یادگیری مدرن های نظریه از بسیاری

 یادگیری، در انگیزه نقش خالق، و انتقادی تفکر چندگانه، هوش راهبردها، و 8شناختی سبکهای

 بیشتر دانش آموزان که تجربه و یادگیری جدید شرایط ایجاد محیط. یادگیری تعاملی، یادگیری ،5مشارکتی یادگیری

 به روش این اگر شود. متصل فراوان کانالهای به ذهنشان و خودمختار خالق، خودآگاه، فعال،

 اهداف به دستیابی و مثبت جهت در مستقیم یادگیری به قادر اموزان دانش شود واقع استفاده مورد درستی

 .شوند می انسانی ارزشهای و آموزشی

 با باشد. مفید دانش خود ذات بخاطر همچنین و کند کمک شناخت توسعه به که است ارزشمند آموزشی

                                                           
9-  method 
6-  active teaching 
3-  learning 
1-cognitive styles 
5-  Cooperative Learning 
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 .است معلمان توانایی و مهارت نیازمند فعال، تدریس مدلهای از استفاده شواهد به توجه

 رسیدن روشی برای یادگیری و آموزش ترویج برای دارد نظر در فعال آموزشی مدل یک بعنوان مارپیچی یادگیری مدل

 انسان بپردازد. آنها زبان و دانش آموزان ارزشهای توسعه به بشر فرهنگی و 11اجتماعی رشد به دستیابی که خود بزرگ هدف به

 تحقیقات دهد. می قرار استفاده مورد ارتباط برای برقراری را حواس این و می کند برقرار ارتباط حس پنچ توسط خود محیط با

 دهد می نشان نتایج دهد، می رخ شنوایی حس توسط درصد 13 و حس بینایی توسط یادگیری از درصد 98 که دهد می نشان

 )همزمان بطور تصاویر و صدا(ویدویی های کلیپ کمک با شود. می انجام حس دو این یادگیری بوسیله از درصد 88 حدود که

 که می خواهد آنها از معلم اخر در و دهند گوش آن به شود می خواسته انها از و شود می داده نمایش فیلم یک دانش اموزان به

 و باشد داشته مساوی گروه فرصت در عضو هر که طوری شود می گذاشته آنان اختیار در سواالت و شوند تقسیم گروه دو به

 گروهی کار از ناشی عاطفی رابطه که دلیل است این به کارگروهی و است موضوع به مربوط تصاویر و صدا با مرتبط سواالت

  شود. خودش کاسته بر فرد صرف تمرکز و محوری خود از شود می موجب

 تا کند می کمک این مدل است اموزان دانش برای هم و معلم برای هم بسیاری مزایای دارای  :پاسخ و پرسش ارتباط

 توانند می بیشتر اموزان دانش کنند. را درک )کردن حساب و نوشتن خواندن گانه سه مهارتهای(بیشتر صراحت با اموزان دانش

 مشترک زبان یک به معلمان با همچنین و برسند خود سطح خواندن افزایش نهایت در و معنی برای متن خواندن استراتژیک به

سمعی و  -1مرحله تشکیل شده است:11است. این مدل ازهدف  19مرحله و11برسند. این مدل دارای کاوش برای فهم قابل و

 -7آزادی ذهن -9پرسش و پاسخ معلم)همراه با تصاویر و صدا( -9گروه بندی -4پاسخ جامع-3سوال معلمان -2بصری)کلیپ ها(

 یک احساس رضایت. -11نتیجه معلم -11تجدید نظر و بررسی یادداشت ها -5مطالعه جامع-8نوشتن آنچه که آموخته اید

 زمینه تمامی اینکه بدون ؛مفاهیم اساسی بتدریج در برنامه درسی عرضه می شود موضوعات و : برنامه درسی مارپیچ

دوم بر مراحل رشد ذهنی دانش آموز  براساس ساختار دانش و انرژی مثل شود تکرار منظم و کامل بطور یادگیری مورد های

 دانش ساختار» الگو این در. است مارپیچی درسی برنامه محور، –دارد. سومین شکل سازماندهی محتوا براساس رویکرد موضوع 

سازمان داده می شود  شود، تدریس باید که دانشی محور حول نیز درسی برنامه محتوای و گیرد می قرار خاصی تاکید مورد «

با این حال الگوی مارپیچی از دو الگوی فوق از  گونه که در الگوی موضوعات مجزا و موضوعات وسیع انجام می پذیرد()همان

 از منظور. شود می دانش بر ساختار بیشتری تاکید مارپیچی الگوی در که است آن اول تفاوت –جهات زیر تفاوت دارد : الف 

 ،دوم آنکه محتوا در این الگو بنحوی سازماندهی شود که از لحاظ توالی -مفاهیم، حقایق و تعمیمات است. ب کلیه دانش ساختار

 سازمان مسئله دو محور حول مارپیچی درسی های برنامه محتوای. باشد داشته تناسب آموزان دانش «فکری رشد مراحل» با

پژوهش در موضوعات مختلف. به این ترتیب از دانش  تحقیق و روشهای دیگری و اصلی عقاید و ها ایده یکی: شود می داده

ایده های اصلی را بیاموزند و روشهای تفکر را )که در رشته یا موضوع خاص مدنظر است( در  آموزان انتظار می رود که عقاید و

دانش آموزان ابتدا عقاید و ایده های اصلی را مورد  .خود پرورش دهند. این امر بصورت یک جریانی متوالی صورت می پذیرد

سپس در کالسها و پایه های بعدی مجددا به همان عقاید و ایده هایی که قبال مطالعه کرده بودند باز می  مطالعه قرار می دهند و

دانش با برنامه  -2می گیرد.  ادیا دانش آموز شیوه یادگیری ر -1گردند تا آنها را بصورت عمیق تر و پیشرفته تر بیاموزند. مزایا 

رشد ذهنی دانش آموز هماهنگ می باشد. برخی از منتقدان این الگو معتقدند که آموزش عقاید اصلی و نیز روشهای  درسی با

این امر موجب می شود بسیاری از حقایق اساسی مجالی برای طرح و تدریس  پژوهش مستلزم صرف زمان بسیار زیادی است و

 حد تا هم باز محور، –نیابند. برخی دیگر نیز معتقدند که علیرغم تفاوتهای اساسی با سایر الگوهای موضوع در کالس درس 

 برای هم و نیست هماهنگ آموزان دانش های و رغبت با عالیق هم دلیل این و به است متکی درسی موضوعات بر زیادی

فهم عمیق  ز این الگو مستلزم درک وا استفاده که معتقدند دیگر ایعده و باالخره است انتزاعی بسیار آموزان دانش از بسیاری

این در حالی است که خصوصا در مقطع ابتدایی، معلمان فاقد چنین تخصص  معلم از موضوعات و رشته های درسی است و

 . عالیق دانش آموزان در هرسه یکی است باالیی هستند. توجه نکردن به عالیق به نیازها و

                                                           
10-  Social development 
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باشد. برونر می (Jerome Seymour Bruner) مارپیچی بخشی از تئوری شناختی جروم سیمور برونر ی درسیبرنامه

ی های شایانی به درک ما از فرایند آموزش کرده است. این استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد به طور ویژه به توسعهکمک

ی کننده(، ارائه1591د. کتاب ارزشمند او، فرایند آموزش )باشمند میشناختی کودکان و اشکال مناسب آموزش برای آنها عالقه

دانند و آنچه در گذشته اکنون میگرایی است. بر طبق این نظریه، فراگیران بر اساس آنچه همی ساختی نظریهدیدگاه وی درباره

 .سازنداند، دانش خود را به شکل پویایی میآموخته

بتوانند فرایندهای فکری را از محیطی به محیط دیگر انتقال دهند باید اصول برونر معتقد است که کودکان برای آنکه 

ای موضوعات مختلف درسی را بیاموزند و هدف آنها تنها تسلط پیدا کردن روی حقایقی نباشد که معلم در سر کالس درس پایه

های خود به تفکر م با راهنماییدهد. او طرفدار یادگیری از طریق پرسش و پاسخ است که در آن معلبه آنها آموزش می

ها تأکید بخشد. پیشنهاد برونر این است که در آموزش ابتدایی هر موضوعی روی فراگیری شهودی ایدهآموزان سرعت میدانش

آموزان ها را فراهم آورد تا دانشهای پایهی مجدد و منظم به ایدهدارد که برنامه )طرح( درسی باید امکان مراجعهشود. او بیان می

ی درسی ی درسی، برنامههای قبلی خود به طور کامل روی یک موضوع تسلط یابند. چنین رویکردی به برنامهبا افزودن به آموزه

ای درس فیزیک )مانند نیرو، فشار و اصطکاک( آموزان در سطوح ابتدایی با اصول پایهشود. برای مثال، دانشمارپیچی نامیده می

 .شودتر به تدریج به آنها آموزش داده میشوند و سپس در سطوح باالتر این مفاهیم به اشکال پیچیدهیاز طریق بازی آشنا م

تواند به روشی هوشمند به هر کودک در هر کنیم که هر موضوعی میما با این فرض شروع می"برونر اعتقاد دارد که 

ین مباحث اگر به درستی ساختاربندی و ارائه شوند، تربه عبارت دیگر، حتی پیچیده "مرحله از رشدش آموزش داده شود.

 .فهم باشندتوانند برای هر کودکی قابلمی

 فرایند شناخت انسان

 :افتدفرض برونر این است که فرایند شناخت انسان در سه مرحله اتفاق می

عمل و انجام دادن کار در این مرحله )تولد تا دو سالگی( بازنمایی فکری یادگیرنده تنها از طریق  :تفکر عملی -1

 .گیردصورت می

سالگی( اطالعات به صورت مجازی و در قالب تصاویر ذخیره  7در این مرحله )دو سالگی تا  : تفکر تجسمی -2

 .شودشوند. این مرحله در برخی به صورت خودآگاه و در دیگران به شکل ناخودآگاه انجام میمی

 .شودبه بعد( اطالعات به شکل کد یا نماد )مانند زبان( ذخیره می سالگی 7در این مرحله ) : تفکر نمادي  -3 

 ي درسی مارپيچیمزایاي برنامه

ی درسی های کلیدی برنامههایی است. ویژگیی درسی دارای مزیتی درسی مارپیچی نسبت به سایر اشکال برنامهبرنامه

 :کند عبارتند ازیی درسی متمایز ممارپیچی برونر که آن را از سایر اشکال برنامه

 .کندآموز یک سرفصل یا موضوع را چندین مرتبه در طول دوران تحصیل خود مرور و بازخوانی میدانش -

 .یابدآموز افزایش میی دانشپیچیدگی هر موضوع یا سرفصل به تدریج با هر مراجعه -

 د.گیرقدیمی قرار مییادگیری جدید با یادگیری قدیمی در ارتباط است و در چارچوب اطالعات  - 

 د.رود، اطالعات او تقویت می شونآموز به سراغ موضوعی میهربار که دانش  -

 .کندهای پیچیده دنبال میهای ساده به سمت ایدهی درسی مارپیچی روندی منطقی را از ایدهبرنامه -

 .ی آموزشی تبدیل کنندهی دورشوند که دانش ابتدایی خود را به اهداف آیندهآموزان تشویق میدانش - 

 ایی درسی الیهی درسی مارپیچی مورد استفاده برای درس علوم در چین و تفاوت آن با برنامهتصویر زیر برنامه

(layered curriculum) دهدمورد استفاده در امریکا را نشان می: 

گیرند. به همین دوم تحصیلی خود فرا میهای مقطع آموزان هر یک از علوم پایه را در تمام سالدر مدارس چینی دانش

آموزند، به شدت آموزان امریکایی که هر موضوع درسی را تنها در یک سال میدلیل است که عملکرد آنها در مقایسه با دانش

 .بهتر است



 11-62، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

56 
 

 .است تجربی نیمه روش و عملگرایانه پژوهش مقاله این در : تحقيق روش

 

 شهر )دبستان میالد ابتدایی مدرسه سوم کالس در نفره ) 31 ( گروه دو روی بر ما دادهای اوری جمع روشهای و ابزارها

 هر سپس بینند( می سنتی آموزش روشهای براساس دیگر گروه و مارپیچی روش براساس گروه یک( داریم تمرکز سرپل ذهاب(

 اند آموخته که را آنچه شد خواسته اول گروه دانش آموزان از هفته دو از پس شدند مقایسه آن نتایج و امتحان زمان در گروه دو

 .شد اندازه گیری آنها یادگیری پایداری میزان بنابراین بنویسند.

 ها داده تحليل و تجزیه روش

 تفاوت و متغیرها توصیف برای و استقرایی و توصیفی آمار روشهای از استفاده ها داده تحلیل و تجزیه برای

 .است شده استفاده T آزمون از ها داده میانگین بین
 

 هایافته

 1جدول

)انحراف SD ميانگين        فراوانی 

 استاندارد(

Min   حدقل Max  حداکثر 

1 گروه آزمون

9 

3/8 99/1 9 11 

1 کروه کنترل

9 

8/9 19/2 2 8 

 .1جدول

 درصد 59 اطمینان سطح با نتیجه در دارد. گروه دو بین دار معنی و توجه قابل تفاوت از نشان باال جدول

 .شود می تایید مارپیچی روش و سنتی ی شیوه به تدریس تفاوت بر مبنی محقق فرض که کرد بیان می توان

 SD min max ميانگين       فراوانی 

 11 9 33/1 73/8 19 گروه ازمون

      

 .2جدول
  

 

 f Sig     معناداري T  سطح

 اهميت   مقدار

Df    درجه ازادي sig 

نمره ها در هر 

 دو گروه

13/3 18/1 38/4 28 11/1 

      

 .3جدول 

 

تفاوت  تفاوت ميانگين      R فراوانی 

 ميانگين 

T مقدار Sig   معناداري 

نشانه هاي  19 91/1 53/1 91/2 12/1 
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گروه آزمون 

در ازمون 

پيگيري 

 عالئم 

      

 .4جدول 

 

 

 انجام شد. بعد هفته دو که تعقیبی آزمونهای نمرات با آزمایش گروه نمرات بین مقایسه دهنده نشان نیز فوق جداول

 .است یافته افزایش معناداری صورت به آزمایش گروه نمرات

 بحث ونتيجه گيري:

 دیگر و آموزش فناوری و علوم حیطه در جمله از ها زمینه همه در تغیرات به توجه با تدریس سنتی روشهای بر صرف تکیه

 دائمی چیزی بعنوان پرورش و روشهای اموزش و مواد بود. نخواهد پرورش و آموزش امر اندرکاران دست برای مطمئنی جوابگوی

 یادگیری جریان تسهیل منظور به مختلفی و روشهای راهها از مختلف سنین در و است کرده تغییر مداوم بطور پیوسته و

 از روش این پرداختیم. مارپیچی یادگیری روش نام به تعاملی از روشهای یکی معرفی به ما مقاله این در شود. می استفاده

 برای کرد. استفاده آن از مختلف راههای در آموزان دانش ذهن کشیدن چالش به در می توان و باشد نمی جدا دیگر روشهای

شده  دیده آن آموزش از پس عظیمی اثرات اما است. کالس به رفتن از قبل معلمان سازی آماده به نیاز این روش از استفاده

 در مارپیچی از روش توجهی قابل تفاوت دهد می نشان مدل این بررسی است. داده افزایش را آموزان دانش یادگیری و است

 ارائه این دارد. وجود ابتدایی سوم مدرسه کالس آموزان دانش در یادگیری آن پایداری و دوام و آموزان دانش یادگیری افزایش

 .است آینده برای انسانی های سرمایه آموزان بعنوان دانش یادگیری افزایش و مربیان و معلمان برای تدریس های

 تا برسند ای به درجه یادگیری در باید آموزان دانش یعنی است. داده قرار نظر مد را علوم کاربردی جنبه فعال شیوه به آموزش

 چند و باشد محفوظات حد در فقط علمی که دیگر، عبارت به نمایند. استفاده زندگی جدید مسائل در خود های یافته از بتوانند

 ها بچه به زندگی و درس مسائل مورد در کردن تفکر آموزش، چگونگی در باید لذا ندارد. ارزش برود بین از نیز دیگر صباحی

 وار طوطی یادگیری اینصورت در کنند. حفظ و بخوانند را قسمت هر جواب و زحمت سوال بدون آموز دانش اینکه نه شود ارائه

 حیطه باالتر های الیه در یادگیری و بنشیند بحث به مطلبی درک برای آموز دانش چه هر رسد نظر می به افتد. می اتفاق

 زندگی بلکه در رود نمی بین از سادگی به تنها نه و کند می پیدا نفوذ آنها جان عمق تا یادگیری آنگاه افتد، اتفاق شناختی بلوم

 .بگیرد بهره زندگی جدیدی موقعیتهای در آنها از و کند استفاده آن از تواند می

 و تر عمیق چه یادگیری هر شود. می فراموش و رود می بین از نیز زودی به آید بدست سطحی و زحمت بدون که یادگیری

 . فراموش نمی شود نیز راحتی به و یابد می افزایش نیز یادگیری لذت پذیرد، صورت تر دقیق
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