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 شش کاله تفکر   آموزش شیمی با استفاده از ایده
 

  *2 فرشته احمدی درمیان،   9محمد فاروق صادقی بجد
 

  دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید باهنر -بیرجند، (پردیس شهید باهنر بیرجند)مشاورمدرسه و مدرس دانشگاه فرهنگیان 1
  تیز هوشان دختران بیرجند دبیرستان، انشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلیبیر شیمی و دد2

 

 چکیده
برای این .درست اندیشی، تفكر خالق و مهارتهای آن یكی از مسائل مهم در برنامه ی درسی محسوب می شود 

که دانش آموزان از تعلیم تربیت مطلوب بهره مند شوند و افراد مفیدی باشند باید متفكر ،خالق ، نقاد و دارای 

تنها در سایه ی انتقال اطالعات به ذهن شاگردان حاصل نمی شود ، بلكه در برنامه و این . بینش علمی بارآیند

هایی گنجانده شود که از طریق آن ها دانش آموزان، قابلیت های چگونه آموختن را از  های مدارس باید روش

برنامه ها با توجه لذا این  .طریق نظم فكری بیاموزند وآموخته های خود را در زندگی روزمره ی خود به کار برند

به نقش اساسی محیط های آموزشی و روش های حاکم بر آن ها ، باید به صورتی تهیه وتدوین وسازماندهی 

شوند که دانش آموزان را به جای ذخیره سازی حقایق علمی، با مسائلی که در زندگی واقعی با آن ها مواجه می 

ه و نقش سرنوشت ساز آن، به تفكر پرداخته نشده و هنوز مروزه، متناسب با اهمیت اندیشا.شوند، درگیر سازند

چرا که . بزرگترین دشمن تفكر، پیچیدگی است. مهارتهای فكری در زمره آموزش و پرورش درنیامده است

در ایده . لیكن در مسائل ساده و شفاف، تفكر بسیار کارآمد جلوه می کند. پیچیدگی سبب سردرگمی می شود

یكی ساده کردن عمل تفكر و دومی ایجاد نوعی تغییر در . ه تفكر، دو هدف اصلی دنبال می شودشش کال

وتأثیر آن  شیمی که نقش ایده شش کاله تفكررا دربرنامه درسی هستیم دراین مقاله درپی آن .طرزتفكر است

  . یمبرایجاد و تعمیق شیوه های مختلف تفكر تبیین نمای

 

 کلیدیکلمات 
 آموزش شیمی –ه تفكر شش کال –تفكر 
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