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 آموزش شیمی و زندگی
 

 برات محمدي
 

 هاي استان كرمانشاه سازمان همیاري شهرداري

 
 

 چکیده
با تسلط بر جهان  بلكه صر طبیعت را همراه نام خود دارد،اشیمی تنها علمی است كه عالوه بر این كه همه  عن

بر تمام كائنات حكمرانی می كند، چون اگر لحظه اي فعالیت هاي این حكمران جبري طبیعت از كائنات حذف 

شود، حیات دیگر مفهومی نخواهد داشت، بالفاصله همه چیز متوقف خواهد شد؛ دیگر نوري از خورشید ساطع 

نخواهد شد، هیچ تولیدي و فعالیت اقتصادي رخ  نخواهد شد، سوخت و سازي در بدن جانوران و گیاهان انجام

كه اهمیت و  اهمیت و فرآیندهاي این علم و فعالیت هاي عمده آن درصنایع مختلف باعث شد... نخواهد داد و

از همه . شیمی در همه زمینه ها می تواند كاربرد داشته باشد. نقش آموزش شیمی در زندگی، ملموستر گردد

انند مواد غذایی، شیمیایی، پوشیدنی، دارویی و تركیبات آن مانند عطرها و رنگ ها یا وسایل دور و اطرافمان م

شیمی از یک سو با زیست شناسی، مواد فیزیک و زمین شناسی و از . تجهیزات عمومی كه استفاده می كنیم

ی، صنایع سوي دیگر با سایر حوزه هاي مختلف مانند پزشكی، دارو یا صنایع گوناگون همچون نفت، پتروشیم

معدنی و شیمیایی ارتباط تنگاتنگی دارد، به همین دلیل در اغلب رشته هاي تحصیلی صنایع مختلف، گرایش 

عالوه بر اینها می تواند در صنایع پزشكی و دارویی نیز كاربرد داشته باشد، به عنوان . علم شیمی وجود دارد

این مقاله به . ی براي پر كردن دندان استفاده می شودمثال امروزه از آلیاژها و تركیبات شیمیایی در دندانپزشك

 تحلیلی، تدوین شده است -روش توصیفی

 

 كلمات كلیدي 
 زندگی ،شیمی ،آموزش

 

 

 

 

                                                 

 mohammadi.barat1389@yahoo.com , 03211911170 
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 مقدمه
تركیبات  فاكتورها را در حین انجام تغییرات این  همچنانكه ساختارها و خواص مواد شیمی علمی است درباره تركیب ها،

ها و كریستال هاي مختلف مواد در تركیباتی است  شیمیایی بررسی می كند. شیمی علمی فیزیكی براي مطالعه اتم ها، مولكول

. روه بندي می شونددر محدوده شیمی به طور سنتی بوسیله نوع ماده مورد استفاده گ شاخه ها كه به تولید انرژي می انجامند

آلی را   كه مواد شیمیایی)، شیمی آلی (كه مواد شیمیایی غیر آلی را مطالعه می كند)شاخه ها دربرگیرنده شیمی غیرآلی این

بیوشیمی ( مطالعه می كند ( مطالعات وابسته به انرژِي مربوط )، شیمی فیزیک(مطالعه مواد یافت شده در ارگانیسم هاي زیستی

می باشند( آنالیز مواد براي درک ساختار آنها )شیمی آنالیزي و( كرو، مولكولی و زیر مولكولی به مقیاس هاي ما  

علمی كه در آن به مطالعه ي ساختار،خواص،تركیبات و تغییر :شیمی را می توان در یک كالم این گونه تعریف كرد: ریف اتع

كه شامل اتمها، مولكولها، و  تركیبات شیمیایی و شیمیاییعناصر  شود به این علم مربوط می. شكل مواد پرداخته می شود

واژه كیمیا از كلمه هاي فارسی . ریشه این نام در واژه كیمیا است. واژه شیمی خود داستان درازي دارد.كنش میان آنهاست برهم

ا این واژه و دانش آن از راه این واژه و دانش شگفت انگیزش به زبان عربی نوشته شد و اروپاییان ب. بوده و به معناي طال است

هاي نزدیک بشكل فرانسه  آنگاه آن را در میان خود پروردند تا در سده. مسلمانان آشنا شدند و این دانش را با نام شناختند

الزم به ذكر است كه و . شود و شیمی كاربردي تقسیم می دانش شیمی به دو گرایش شیمی محض. شیمی به زبان ما بازگشت

دانشی كه . هاست ها، پیوندها و مولكول شیمی علم اتم .اند مت این علم در ایران آن را علم بومی ایران دانستهبه خاطر قد

ها بررسی كند و رشته شیمی،  ها را از هسته اتم گرفته تا كهكشان تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن می

هاي  كه با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوري پرداخته و یا فرآوردهپردازد  اي است كه به پرورش متخصصانی می رشته

تر یا  مهندسی شیمی نیز كاربرد علم، ریاضیات و اقتصاد در فرآیند تبدیل مواد خام به مواد باارزش. كنند شیمیایی را كنترل می

رود ایی براي تولید انبوه به كار میمهندسی شیمی عمدتاً در طراحی و نگهداري فرآیندهاي شیمی. سودمندتر است  
شود به عناصر شیمیایی و  این علم مربوط می. ساختار، خواص، تركیبات، و تغییر شكل مواد است ٔ  شیمی مطالعه: شیمی 

كنش میان آنهاست تركیبات شیمیایی كه شامل اتمها، مولكولها، و برهم  

اولیه قبل از هر نوع تفكر و نظریه پردازي ساختار و چگونگی  از آنجایی كه شیمی ،علم تجربی است و بشر: ضرورت مطالعه

هاي مربوط به گرما ، رفع گرسنگی و  پیدایش مواد موجود در محیط زیست خود ، در اندیشه حفظ خود از سرما و آزمایش

ر چه بهتر و بیشتر از احتماال دفاع از هستی خویش بوده و در راه دسترسی به چگونگی تغییر و تبدیل آنها به منظور استفاده ه

. داشت، بر همین اساس بود كه بخش شیمی نظري خیلی دیرتر از بخش كاربردي آن آغاز شد و پیشرفت كرد آنها قدم برمی

اند و  خاستگاه واژه كیمیا را برخی از یونانی دانسته. ریشه واژه شیمی در واژه كیمیاست. واژه شیمی خود داستان درازي دارد

گري دگرساختن مس به طال بودچیستی كار كیمیا این واژه و داستان دانش شگفت انگیز پشت آن به همراه دانشش به عربی  .

ها آشنا شدند و این دانش را با نام وارد شد و اروپاییان با این واژه و دانش آن از راه عرب آنگاه آن را در میان خود . شناختند 

دانش شیمی به دو گرایش شیمی محض و شیمی . یمی به زبان ما بازگشتهاي نزدیک به ریخت فرانسه ش پروردند تا در سده

شود كاربردي تقسیم می . 

دارد كه تمام مواد از واحدهاي بسیار كوچكی به  این تئوري بیان می. تئوري اتمی پایه و اساس علم شیمی است: مبانی نظري

اند نام اتم تشكیل شده سزایی داشته، اصل بقاي  می به عنوان یک علم تأثیر بهیكی از اصول و قوانینی كه در مطرح شدن شی .

امروزه فیزیک . )كند كند كه در طول انجام یک واكنش شیمیایی معمولی، مقدار ماده تغییر نمی این قانون بیان می. جرم است

این مطلب  ابطه دارندماند و همچنین انرژي و جرم با یكدیگر ر مدرن ثابت كرده كه در واقع این انرژي است كه بدون تغییر می

هزار اتم داشته باشیم و مقدار زیادي واكنش شیمیایی انجام پذیرد، در پایان ما  به طور ساده به این معنی است كه اگر ده

آمده را مد نظر قرار دهیم، مقدار جرم نیز  دست اگر انرژي از دست رفته یا به. هزار اتم خواهیم داشت همچنان بطور دقیق ده

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=68297
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صورت یون یا مولكول  ها و به همراه دیگر اتم ها را به تنهایی یا در بیشتر موارد به شیمی كنش و واكنش میان اتم. كند تغییر نمی

كند بررسی می( تركیب)  

 تاریخچه شیمی
داشته و وارد و به اندازه كه تمدن كنونی بیشتر شود دخالت شیمی یكی از علومی است كه هموراه در زندگی بشر دخالت كامل 

بعضی . ما در دنیایی زندگی می كنیم كه پر از مواد شیمیایی گوناگون است. آن در شئون مختلف زندگی نیز زیادتر خواهد شد

واقعیت آن است كه ما . نیستند از این مواد مانند آب كامالً برایمان آشنا است اما بسیاري مواد دیگر وجود دارند كه چندان آشنا

لباسی كه می پوشیم، غذایی كه مصرف می كنیم، كاغذي كه مطالب را روي آن می . از هر لحاظ با مواد شیمیایی روبرو هستیم

علم شیمی از اجسام و خواص و ساختمان آنها و واكنشهایی كه آنها را به . خوانیم همگی مواد شیمیایی به شمار می روند

طی هزاران سال، دانش شیمی تنها منحصر به تهیه اكسیرها، عطرها و جوهر هاي . ر تبدیل می نماید بحث می كنداجسام دیگ

یونانیان قرن پنجم كه همواره در صدد پی بردن به رموز و اسرار طبیعت بودند آب را كه مایه حیات سایر  .پاره اي از فلزات بود

فكر اولیه وجود . نكه آب تركیبی از دو عنصر ساده اكسیژن و هیدروژن استموجودات است عنصري ساده می پنداشتند حال آ

ارسطو معتقد بود كه چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش مظهر خواص . عناصر ساده ابتدا از امپدوكل و سپس از ارسطو می باشد

شیمی در طول تاریخ . وجود می آید اصلی از قبیل رنگ، استحكام و حالت اجسام می باشند و از تركیب آنها مواد گوناگون به

دوران باستان : طوالنی و تكاملی خود دورانهاي گوناگونی را پشت سر گذاشته كه می توان آن را به سه بخش عمده تقسیم كرد

0011دوران كیمیاگري از آستانه پیدایش مسیحیت تا سالهاي . كه هنوز شیمی به صورت یک علم مشخص درنیامده بود  

در سراسر دوران تاریک قرون وسطی دانش شیمی نیز همچون دیگر رشته هاي علوم پیشرفت  ان شیمی جدیدمیالدي و دور

0701كشف الكل و جوهر گوگرد به وسیله كیمیاگر ایرانی محمد زكریاي رازي و كشف فسفر در سال . قابل مالحظه اي ننمود  

ري تنها در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم بود كه به كیمیاگ. میالدي توسط براند آلمانی از آثار دوره كیمیاگري است

رابرت بویل انگلیسی نخستین كسی بود كه دلیرانه با نظرات و عقاید قدما . صورت دانشی حقیقی و واقعی به نام شیمی در آمد

تجزیه و از تركیب آنها  به عقیده بویل عنصر جسمی است غیرقابل .درباره وجود عناصر چهارگانه و تبدیل فلزات مخالفت نمود

ابطال »نظریات بویل در كتاب شیمیدانان شكاک كم و بیش یادآور نگرش ابن سینا در كتاب . اجسام مختلف پدید می آید

گاز  0010ژوزف بالک شیمیست اسكاتلندي در سال . است كه در شش قرن پیش از آن به رشته تحریر درآورد« كیمیا

گاز اكسیژن را ضمن حرارت دادن  0001ژوزف پریستلی انگلیسی در سال . هواي ثابت نامید كربنیک را به دست آورد و آن را

هیدروژن خالص را كشف  0077هنري كاواندیش دانشمند انگلیسی نیز در سال . اكسید قرمز جیوه براي نخستین بار تهیه كرد

. ارائه كرد كه هوا مخلوطی از سه گاز استبرگمان شیمیست سوئدي این نظر را . نمود و خواص آن را معلوم و مشخص نمود

و اسید هوایی ( اكسیژن)، هواي خالص (ازت)هواي معیوب  ( باالخره شارک گیوم سئل شیمیست دیگر سوئدي ( گاز كربنیک

الووازیه كه در حقیقت بنیانگذار  .درباره بی اكسید منگنز مطالعاتی كرد و همین موضوع راهنماي او براي تهیه اكسیژن گردید

كشف گازهاي اكسیژن و هیدروژن به . شیمی جدید محسوب می شود گامهاي بلندي در راه آزمایش و پژوهش علمی برداشت

الووازیه ثابت نمود كه . الووازیه این امكان را داد كه به تفسیر علمی درستی براي پدیده سوخت و ارتباط آن با هوا نائل آید

این مورد یكی از قوانین اصلی شیمی یعنی اصل بقاء ماده را به شرح زیر وضع  عمل سوختن تركیب جسم است با اكسیژن و در

در تمام واكنشهاي شیمیایی مجموع وزنهاي مواد پیش از فعل و . هیچ چیز از بین نمی رود و هیچ چیز خلق نمی شود كرد

میالدي ولتا فیزیكدان  0011 در آغاز قرن هجدهم یعنی در سال. انفعال شیمیایی مساوي وزنهاي مواد به دست آمده است

دیوي انگلیسی از تجزیه . انگلیسی نخستین پیل را كشف كرد و از آن پس الكتروشیمی در دسترس جهانیان قرار گرفت

او با تجزیه الكتریكی ثابت كرد كه . الكتریكی پتاس مذاب فلز پتاسیم و سپس از سود گداخته فلز سدیم را به دست آورد

http://sharol.blogfa.com/post-12.aspx
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همچنین وهلر آلمانی در آغاز این . یه كه اكسیژن را عامل ترشی می نامید تمام اسیدها اكسیژن ندارندبرخالف عقیده الوواز

در اواخر نوزدهم  .قرن با استفاده از پتاسیم موفق به كشف آلومینیوم گردید و از آن پس عناصر یكی پس از دیگري پیدا شدند

ی معروف خود عده زیادي از عناصر را از خاصیت تكرار اتمها پیش دیمتري مندلیف شیمیست نابغه روس با تنظیم جدول تناوب

برتلو شیمیست  0071باالخره در حدود سال . بینی كرد و با كشف آنها شیمی در ردیف علوم مدرن و درجه اول قرار گرفت

یک علم نظام یافت  شیمی جدید به عنوان. بزرگ فرانسوي توانست از تركیب مستقیم كربن و هیدروژن استیلن را تهیه نماید

از آغازقرن نوزدهم تا كشف و . سال گذشته شكل گرفت و از همان آغاز به كلی از شیوه هاي كیمیاگري دور شد 011طی 

 نوآوري در علم شیمی و كاربردهاي آن در تكنولوژي و زندگی با سرعت هرچه تمامتر ادامه دارد

 شیمی در ایران

نی برخوردار است از زمان كیمیاگران گرفته كه سعی می كردند از فلزات بی ارزش طال شیمی در ایران از پیشینه بسیار طوال 

اما تاریخچه مهندسی شیمی در ایران به  كاشف الكل همگی بر قدمت این علم در ایران داللت دارند زكریاي رازيبسازند تا 

در . گردد كه پس از جنگ جهانی یكم به عنوان غرامت جنگی به ایران واگذار گردید مدرسه صنعتی ایران و آلمان برمیتأسیس 

گرچه پس از گذراندن . شد این مدرسه عالی در هر رشته مهندسی شیمی، برق و ماشین حدود بیست نفر دانشجو پذیرفته می

شدند اما برنامه درسی آنها بیشتر دروس مربوط به رشته شیمی  امیده میاي دو ساله دانش آموختگان آن مهندس شیمی ن دوره

كه دانشگاه تهران بنیاد شد و رشته مهندسی  0101 شش سال بعد یعنی در سال. با تأكید بر شیمی تجزیه و آزمایشگاه بود

این دو واحد آموزشی سرانجام هاي ناسالم میان دانش آموختگان  رقابت. شیمی بخشی از دانشكده فنی را به خود اختصاص داد

مدتی بعد دانشگاه صنعتی . شد گردید نامیده می« هنرسراي عالی»منجر به منحل شدن مدرسه عالی صنعتی كه در آن زمان 

پس از این دو دانشگاه، . و براي دوره چهار ساله مهندسی شیمی نیز دانشجو پذیرفت( 0117سال )پلی تكنیک تأسیس شد 

اي كه تفاوت محسوسی با  با برنامه( صنعتی شریف فعلی)دانشگاه صنعتی آریامهر سابق  0111 س در سالدانشگاه شیراز و سپ

هاي كارشناسی،  هاي بعد ضمن گسترش دوره در سال. برنامه درسی امروز مهندسی شیمی نداشت پا به عرصه وجود گذاشتند

شایش یافتندها دوره دكتري نیز گ هاي كارشناسی ارشد و در بعضی دانشگاه دوره  

 رابطه ي شیمی با زندگی انسان

علم شیمی رابطه ي بسیار نزدیكی با زندگی روزمره ي بشر دارد و می توانم به جرئت بگویم كه شیمی یكی از دروسی است كه 

ی بین از دیرباز حتی زمانی كه هیچ علم و تمدن .فراگیري آن بسیار مهم و كاربردهاي آن در زندگی روزمره ي ما فراوان است

درهم آمیختن علم شیمی و زندگی  .انسانها وجود نداشت پدیده هاي شیمیایی نقش بسیار مهمی در زندگی بشر ایفا می كردند

حتی انسانهاي نخستین  .گویی خالق یكتا این جهان را بر مبنی همین علم بنا كرده است.انسان به امروز و دیروز بازنمی گردد

بردند و آموختند كه با آتش چگونه رفتار كنند و آموختند كه آب می تواند نقش مهمی در مهار هم به تدریج به این مسئله پی 

... نیتروژن و.اكسیژن.همان چیزي كه ما امروزه آن را مخلوطی از گازهایی چون كربن)كردن آتش ایفا كند و آموختند كه هوا

اینها ساده ترین و ابتدایی ترین دروس شیمی  .افزایدآتش را مشتعل می كند و بر شدت حركت شراره هاي آن می ( می دانیم

به تدریج انسان با شناخت نیازهاي زندگی خویش و كسب اطالعات بیشتري . بودند كه طبیعت آنها را به انسانها آموزش می داد

نها تغیراتی به وجود درباره ي خواص مواد دریافت كه براي استفاده هرچه بیشتر و بهتر از این مواد باید در وضعیت و كیفیت آ

 :براي مثال ساخت شیشه توسط انسان .انسان توانست با كشف آتش و استفاده از گرما و حرارت آن به این مهم دست یابد .آورد

با گذشت زمان انسان یاد گرفت كه می تواند با .سیلیسیم یكی از عناصري است كه از دیرباز در طبیعت وجود داشته است

این گونه مثال ها و  .فقط الزمه این عمل به وسیله آتش كمی گرما دادن به سیلیسیم بود...ر شیشه بسازداستفاده از این عنص

همانگونه كه می دانیم علم شیمی . بزرگی شده اند در دنیاي شیمی كم نیستند اتفاقات ساده اي كه منجر به كشف پدیده هاي

 :دو شاخه ي به

 شیمیف اهدا
ها را از هسته  تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن دانشی كه می. هاست ها، پیوندها و مولكول شیمی علم اتم

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=72926
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پردازد كه با مطالعه و تحقیق و  اي است كه به پرورش متخصصانی می ها بررسی كند و رشته شیمی، رشته اتم گرفته تا كهكشان

در تقسیم بندي آكادمیک، علم شیمی به آلی، . كنند هاي شیمیایی را كنترل می ته و یا فرآوردهآزمایش به ابداع و نوآوري پرداخ

معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک تقسیم بندي می شود؛ شیمی آلی به تركیبات و مواد آلی، شیمی معدنی به تركیبات معدنی و 

رشته هایی مانند . دهاي شیمی و فیزیكی می پردازدفلزات، شیمی تجزیه به آنالیز مواد و شیمی فیزیک هم به بررسی فرآین

 .شیمی نانو یا شیمی كاربردي هم جزو زیرشاخه هاي شیمی محسوب می شود

علم شیمی جذابیت   

یكی از مهم ترین جذابیت هاي علم شیمی این است كه یک شیمیدان مدام با پدیده هاي جدیدي سروكار دارد و دائم فعالیت 

دومین جذابیتی هم كه من سعی كرده ام آن را طی این چند سال دنبال .اي جدیدتري را انجام دهدپژوهشی می كند كه كاره

صرفا فعالیت هاي علمی زمانی در جهان  .كنم، انجام فعالیت هاي علمی و تعمیم كاربرد آن به بخش صنعت و جامعه است

وقتی ایده یک دانشمند شیمی در جامعه كاربرد پیدا . ارزشمند است كه این فعالیت ها بتواند در جامعه هم كاربرد داشته باشد

می كند احساس لذتبخشی در او به وجود می آید كه براي جامعه خودش مفید است و این احساس باعث ترغیب او براي انجام 

 سایر فعالیت هاي پژوهشی می شود

بندي علم شیمی طبقه  

ارتباط خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث  درباره شناخت خواص و ساختار و: شیمی محض یا شیمی نظري

كند می  

راههاي تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یكدیگر و یا سنتز آنها : شیمی عملی یا شیمی كاربردي

دهد را مورد بررسی قرار می . 

 دامنه علم شیمی

العاده گسترش حاصل كرد و نقشهاي حساس را در زندگی  نظري و عملی فوقهاي  بدین ترتیب دامنه علم شیمی در زمینه

بطوري كه امروزه میزان برخورداري هر جامعه از تكنولوژي شیمیایی ، معیار قدرت و ثروت و رفاه آن .انسان به عهده گرفت

 .جامعه محسوب شده و بصورت جزیی از فلسفه زندگی در آمده است

: اند از ارتهاي اصلی دانش شیمی عب بخش  

پردازد ها می كه به تعیین تركیبات مواد و اجزاي تشكیل دهنده آن . : هشیمی تجزی   

پردازد می( دي اكسید كربن)دار، غیر از تركیباتی چون دو اكسید كربن  تركیبات كربن ٔ  كه به مطالعه: شیمی آلی  

پردازد و برخی خواص مولكولها می كه به اكثریت عناصري كه در شیمی آلی روي آنها تاكید نشده: شیمی معدنی  

هاي فیزیكی مواد و ابزار تئوري  دهد، و شامل ویژگی هاي دیگر را تشكیل می شاخه ٔ  كه پایه و اساس كلیه: شیمی فیزیک

 بررسی آنهاست

بسپار،  علم مواد، مهندسی شیمی، شیمی: اند از هاي تخصصی كه با شیمی پیوند دارند عبارت هاي مطالعاتی و شاخه دیگر رشته

 شیمی محیط زیست و داروسازي

هاي شیمی شاخه  

شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، سینتیک شیمیایی، تعادل شیمیایی، اسیدها و بازها، الكترو شیمی، 

، رادیو شیمی(بیوشیمی)شیمی  زیست  

تركیبات شیمیاییبرخی كاربردهاي   

http://gaot-bu.blogfa.com/post-5.aspx
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  آموزش شیمی و زندگی                      
                    

 

اگر نوع این تركیبات در گذشته، به تركیبات و تغییرات موجود در طبیعت . ي زندگی بشر نقش دارند تركیبات شیمیایی در همه

ي  اند و دیگر این تركیبات ویژه شد، امروزه تركیبات ساخت بشر نیز در زندگی روزمره به طور گسترده راه یافته محدود می

 . هاي پژوهشی نیستند سعهها و تو آزمایشگاه

 تركیبات شیمیایی در كشاورزي 

. كنند شوند، نیاز گیاهان به تركیبات و عناصر گوناگون را تامین می كودهاي شیمیایی كه به طور عمده از مواد معدنی تهیه می

نیترات، پتاسیم سولفات، آمونیوم كلرید، آمونیوم نیترات، كلسیم  :مهمترین تركیبات موجود در كودهاي شیمیایی عبارتند از

هایی مانند  كش ها و یا قارچ كُش توسط باكتري( هاي مضر براي گیاه ها و قارچ باكتري)دفع آفات ، پتاسیم نیترات و سدیم فسفات

گیرد كه این نوع استفاده از دیگر كاربردهاي تركیبات  در آب، صورت می( NO0CCl1)فرمامید و امولسیون كلروپیكرین

ت كه نام .د.د.شود ها و داروهاي دفع حشرات نیز استفاده می كش شاورزي هستند از تركیبات شیمیایی در حشرهشیمیایی در ك

براي حفاظت  "نفتالین كه معموال. باشد ترین سموم گیاهی می است، از مهم "تري كلرو اتان-فنل دي -كلر دي "شیمیایی آن 

 .گردند ها و بیدها، مانع فساد پشم می دفع پشهرند، از طریق  هاي پشمی به كار می ها و لباس پارچه

  تركیبات شیمیایی در غذاها

هاي كربن كه  هیدرات. شوند ها می ها و ویتامین ها، پروتئین هاي كربن، چربی مواد غذایی به جز آب و مواد معدنی شامل هیدرات

گلوكز . شوند مینی و برنج یافت میز ها، حبوبات، غالت، سیب شوند، در بسیاري از میوه شامل قندها و نشاسته می

C7H00O7(قند ساده )هاي خوراكی مخلوطی از انواع گلیسریدها  چربی .ي غذایی حاصل عمل فتوسنتز است اولین ماده

 .ي اصلی چربی معمولی است آورند كه ماده شوند و گلیسرید را به وجود می اسیدهاي چرب با گلیسرین تركیب می. باشند می

اي متشكل از اسیدهاي  هاي پیچیده ها از مولكول پروتئین. روند هاي موجودات زنده به كار می تر در ساختار اندامها بیش پروتئین

ترین مواد معدنی مورد نیاز بدن، تركیباتی  مهم .این گروه از تركیبات شیمیایی داراي نیتروژن هستند. آیند آمینه به وجود می

كلسیم و فسفر در . كنند را تامین می( I)و ید ( Fe)، آهن (P)، فسفر (Ca)یم هستند كه چهار عنصر اصلی بدن یعنی كلس

آهن در ساخت . شود می( تیسم راشی)ها موجب بیماري نرمی استخوان  روند و كمبود آن و دندان به كار می  رشد استخوان

ویتامینها  .شود ري گواتر میكمبود ید موجب بروز بیما. گردد هموگلوبین خون نقش دارد و كمبود آن سبب كم خونی می

و ( تیامین) B1ویتامین . ها شركت دارند ها در ساختار آنزیم ي دیگري از تركیبات شیمیایی هستند كه به همراه پروتئین دسته

 .ها هستند اي از ویتامین كه اسكوربیک اسید است، نمونه Cویتامین 

 

 ها تركیبات شیمیایی در پاك كننده
صابون، نمک سدیم . شود براي تهیه صابون، روغن یا چربی با سود سوزآور تركیب می. ها هستند پاک كنندهها از اولین  صابون

شد كه آن را با خاكستر گیاهان  هاي روغنی مانند زیتون استفاده می در قدیم براي تهیه صابون از دانه. باشد اسیدهاي چرب می

هاي حمام و  در صابون .هاي حیوانی مورد استفاده قرار گرفتند غنبعدها رو(. خاكستر داراي سود است)كردند  تركیب می

دهند و مواد معطر، رنگی و  شویی، براي سالمت پوست بدن و موي سر، میزان مواد قلیایی را به حداقل كاهش می دست

ن مواد نسبت به صابون این است امتیاز ای. به بازار آمدند 0411كننده غیرصابونی از سال  مواد پاک .افزایند ها می كننده به آن نرم

درصد عوامل سورفاكتانت  11تا  01ها داراي  كننده بیشتر این پاک. كنند رسوب نمی( آبسخت)هاي داراي امالح  كه در آب

ها تركیبات سدیم دار مانند سدیم سولفات یا سدیم  پركننده. باشند درصد مواد پركننده می 01تا  01و ( كننده عامل فعال)

 . شوند ها می كننده هستند كه باعث افزایش خواص مربوط به فعال پاکسیلیكات 

 تركیبات شیمیایی در شوینده هاي دندان

هایی  فرمول( كاغذهاي مصر باستان)ها  در پاپیروس. گردد استفاده از مواد براي تمیز كردن دندان به مصر و روم باستان برمی

. بز رنگ، عسل، زنگار مس، بوخور و پودر سنگ چخماق بوده استس Pb5(Po1)1Clآمده است كه شامل سنگ معدن سرب 

ها مضر بودن، اما به دلیل خاصیت ساییدگی  شد و هر چند كه براي بدن، دهان و دندان ها استفاده می این تركیب تا مدت
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لسیم پیروفسفات هاي امروزي شامل مواد ساینده یا پاک كننده همچون كلسیم كربنات، ك خمیردندان .شدند موجب تمیزي می

همچنین مواد مرطوب كننده، كف دهنده، چسبنده، شیرین كننده، . دهند هستند كه نیمی از خمیردندان را تشكیل می... و 

 .شوند ها اضافه می طعم دهنده و تركیبات فلوئوردار براي استحكام میناي دندان به خمیردندان

ی بر زندگی انسان ات تركیبات شیماثر   
هنگامی كه انسانهاي نخستین آتش را كشف كردند و از آن بهره گرفتند هیچ كس تصور آن را هم نمی كرد كه بتوان با 

 شیمی خود به چندین شاخه تقسیم می شود كه عبارتند از استفاده از شیمی و تركیبات شیمیایی زندگی را اینقدر آسان نمود

تركیب عبارت است از ماده اي كه از مولكولهاي یكسان متشكل از . شیمی آلی، شیمی فیزیک، شیمی تجزیه و شیمی معدنی

شیمی آلی یكی از . در هر شاخه از شیمی، تركیبهاي شیمیایی زیادي وجود دارد. چندین نوع اتم متفاوت، به وجود آمده است

شیمی آلی اهمیت . می باشد( هیدروكربن)بات آن كربن و هیدروژن شاخه هاي بسیار مهم شیمی است كه اساس تركی

ها و داروها، كاغذ و جوهر، رنگهاي نقاشی و پالستیكها،  العاده زیادي در تكنولوژي و زندگی دارد و در واقع، شیمی رنگدانه فوق

پوشیم، همه و همه تركیبات  یخوریم و لباسی است كه م بنزین و تایرهاي الستیكی است؛ همچنین، شیمی غذایی است كه می

ساختمان . شناسی و پزشكی است شیمی آلی شالوده زیست. شیمیایی ساخته شده با استفاده از دانش شیمی آلی می باشد

شناسی مولكولی همان  اند؛ مولكولهاي مورد بحث در زیست موجودات زنده، به غیر از آب، عمدتاً از مواد آلی ساخته شده

شاید دور از انتظار نباشد كه بگوئیم ما در . شناسی در مقیاس مولكولی همان شیمی آلی است زیست. دمولكولهاي آلی هستن

ها ذهن ما را متوجه تركیبات كربن نظیر كلسترول و چربیهاي اشباع نشده،  هر روزه، روزنامه. كنیم عصر كربن زندگی می

به خاطر نفت، جنگها به راه . نمایند ا و شیمی درمانی، و ژنها میكشها و فرومونها، عوامل سرطانز هورمونها و استروئیدها، حشره

یكی دیگر از تركیبات شیمیایی بسیار مهم در عصر كنونی كه با استفاده از دانش شیمی آلی ساخته می شود، . افتاده است

دود تفلون ظروف آشپزي ، نشاسته كاغذ ، چوب ، نایلون ، الیاف پلی استر ، ظروف مالمین ، الیاف پلی اتیلن ، ان.پلیمرها هستند

به عنوان مثال . كنیم ، ماكرومولكولهایی هستند كه روزانه با آنها برخورد می... ، گوشت ، مو ، پشم ، ابریشم ، الستیک اتومبیل و

پالستیكی یكی از پلیمرهاي مهم می باشد كه بصورت الیه ورقه در صنایع بسته بندي ، كیسه ( دار چگالی ، شاخه كم)پلی اتیلن 

همچنین ، . رود بندي غذاي منجمد ، پرده ، پوشش پالستیكی ، عایق ، سیم و كابل ، بطري بكار می ، الیاف پارچه بافتنی ، بسته

روغنها و چربیها نیز از تركیبات . همه از انواع دیگر پلیمرها ساخته می شوند...  وسایل خانگی ، اسباب بازي ، مبلمان و

كودهاي شیمیایی و علف كش ها نیز از . آلی است كه براي بدن و در زندگی كاربرد فراوان دارند شیمیایی مهم در شیمی

دارویی  شیمی . تركیبات شیمیایی بسیار مهم قابل استفاده در كشاورزي است كه باعث باال بردن بازده كشاورزي می شود

تواند منجر به مواد دارویی  ا براي ایجاد واكنشی كه میو محیط زیست شناسی ر اصول شیمی   اي از علوم دارویی است كه گستره

كاربرد داروها : داروهایی كه اكنون جزء یكی از اركان زندگی بشر درآمده است.برد جدید شود، بكار می  

تها ، پیشگیري از عفون -تامین مواد مورد نیاز بدن ، مثل ویتامینها: رود كه عبارتند از داروها بر اساس مقاصد خاصی بكار می

 ها مهار موقتی یک عملكرد طبیعی ، مانند بیهوش كننده -زدایی ، مانند پادزهرها سمیت-مثل سرمهاي درمانی و واكسنها

اند  تصحیح اعمالی كه دچار اختالل شده  

می مواد ساختمانی مانند انواع مصالح، رنگها و شیشه ها همه از تركیبات شیمیایی ساخته شده با استفاده از دانش شیمی 

تر از نقطه انجماد آن ، در حالت مایع قرار دارد و  باشد كه بسیار سرد شده است و در حرارتی پایین شیشه ، مایعی می. باشند

باشد كند و پشت آن بطور وضوح قابل روئیت می بطور عمومی ، جسمی است شفاف كه نور بخوبی از آن عبور می  

مراحل آن با استفاده از تركیبات و اعمال شیمیایی انجام می شودعمل عكاسی و عكس انداختن عملی است كه همه ي   

عطرهایی كه از . كنند بو باشند و در نزد دیگران مقبول ، از آنها استفاده می ها براي اینكه خوش عطرها موادي هستند كه انسان
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تركیبات شیمیایی و بصورت سنتزي  اغلب این مواد ، از مواد و. آیند، مانند مشک آهوي ختن ، اندكند مواد طبیعی بدست می

شوند تولید می  

 روزمره  زندگیدر  یمیكاربرد ش

كه به جرات  يبه طور .میروزمره با آن مواجه هست یدر زندگ میكه به طور مستق باشدی م یعلوم تجرب نیتري از كاربرد یمیش

كه  ییاز آب و غذا.در ارتباط نباشد  یمیش يكار با محصوالت و كاربردها طیمح ایكه در منزل و  ستین یتوان گفت كس یم

محتاج علم  یحات،همگیتفر ياریكار و بس طیكردن منزل و مح یكردن و ضد عفون زیتا تم میخور یم رونیب ای در منزل و

كه روزانه  ییایمیتا حد شناختن مواد ش ییبلكه منظور آشنا، باشد یكه در حد اصول ستیالزم ن ییآشنا نیالبته ا .است یمیش

 يبه عنوان باز ییایمیبا مواد ش تیاز آنها در مشكالت مختلف ،رفع مسموم يریكمک گ آنها و ي،كاربردها میبا آن سروكار دار

كننده  یروزمره استفاده از مواد ضدعفون یدر زندگ ییایمیمواد ش يكاربردها نیاز مهم تر یكی .امثال آن باشد و یو سرگرم

حجم مواد  نیشتریها ب ندهیشو.ستا هاي ماریاز ب يریشگیاز عوامل مهم پ اگندزداهكننده ها و  یاستفاده از ضد عفون.است 

شود از  یكه باعث م یمهم است شناخت یلیآنها خ تلذا شناخ.دهند یم لیرا تشك میكه روزانه با آن سروكار دار ییایمیش

ساختمان  رایز. میرا نخور يرنگ ،شكل ،بو و طعم ظاهر بیو فر میرا انتخاب كن نیون بهترگوناگ غاتیحجم انبوه نام ها و تبل

 يپودرها تمامبه عنوان مثال .باشد یم غاتیتفاوت آنها در ظواهر نام برده شده و نوع تبل است و یكیها  ندهیاكثر شو یاصل

پر بورات است معلوم است پودر ما شامل  كه دیخود بگو غیدر تبل يو حال اگر سازنده ا.پر بورات وجود دارد ییشو لباس نیماش

شود از مواد  یو باعث م دهد یته شما م دیكن یرا در منزل استفاده م ییایمیاز مواد ش يدیجد دیمطالب د نیا مطالعه كه

كننده ها  عفونیاز ضد  ياریو بس دیكن هییته ییایمیمواد ش يرا از فروشگاهها ییایمیمواد ش دیكن یسع.دیاستفاده كن يگرید

 نمک و استون و ن،جوهریریش جوش ن،یبتاد الكل، ،ژنهیاكس آب ساولن، ژاول،مثل آب  ياگر مصرف مواد.دیرا خودتان بساز

كرده و هنگام  هیته ییایمیمواد ش يهاه از فروشگا ظیو غل شتریب ریاست آنها را در مقاد ادیو امثال آن در منزلتان ز اکیآمون

 .دهد یشما را كاهش م نهیكار تا ده برابر هز نیا.دیكن قیرا رقاز آن  يمقدار ازین

 كاربرد شیمی در زندگی

استفاده از ضد عفونی .یكی از مهم ترین كاربردهاي مواد شیمیایی در زندگی روز مره استفاده از مواد ضدعفونی كننده است 

ها و گند زداها از عوامل مهم پیشگیري از بیماریهاستكننده  شوینده ها بیشترین حجم مواد شیمیایی كه روزانه با آن سروكار .

لذا شناخت آنها خیلی مهم است شناختی كه باعث می شود از حجم انبوه نام ها و تبلیغات گوناگون .داریم را تشكیل می دهند

زیرا ساختمان اصلی اكثر شوینده ها یكی است .،بو و طعم ظاهري را نخوریم  بهترین را انتخاب كنیم و فریب رنگ ،شكل

به عنوان مثال تمام پودرهاي ماشین لباسشویی پر بورات وجود .وتفاوت آنها در ظواهر نام برده شده و نوع تبلیغات می باشد

مطالعه این مطالب دید جدیدي  وم است كهو حال اگر سازنده اي در تبلیغ خود بگویدكه پودر ما شامل پر بورات است معل.دارد

سعی كنید مواد .از مواد شیمیایی را در منزل استفاده می كنید ته شما می دهدو باعث می شود از مواد دیگري استفاده كنید

دي مصرف موااگر .شیمیایی را از فروشگاههاي مواد شیمیایی تهییه كنید و بسیاري از ضد غفونی كننده ها را خودتان بسازید

امثال آن در منزلتان زیاد است  وآمونیاک واستون ،جوهر نمک و جوش شیرین،ساولن،آب اكسیژنه ،الكل،بتادین،آب ژاول مثل

این كار تا ده .را رقیق كنید آنها را در مقادیر بیشتر و غلیظ از فروشگاهاي مواد شیمیایی تهیه كرده و هنگام نیازمقداري از آن

استفاده از متانول در رایانه ها و / استفاده هاي سیلیسیم/ یخ خشک و كاربرد آن در زندگی. برابر هزینه شما را كاهش می دهد

پالستیک تولید  / اورانیم تولید / بنزین تولید  / ولید وسایل آتش بازيكاربرد شیمی در ت/ كاربرد دارویی مواد شیمیایی/ تلفن ها

....و میوه هاي درشت و آبدارتولید / لیزر تولید  /   

 آموزش شیمی 

كاربردهاي گسترده علم شیمی در . پردازد اي از علوم تجربی است كه به مطالعه تركیب، ساختار و خواص مواد می شیمی شاخه

پزشكی، داروسازي، صنایع غذایی، كشاورزي، آرایشی و بهداشتی، تهیه رنگ، پالستیک، الستیک و انواع پوششها، محیط زیست، 

. علم در تامین رفاه، بهداشت، سالمت، رشد اقتصادي و توسعه پایدار جوامع بشري دارد، نشان از اهمیت زیاد این ...انرژي و 
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ي درسی  ها آموزش مناسب و اثربخش آن به ویژه در برنامه  ها سبب شده است تا اهمیت روزافزون علم شیمی در زندگی انسان

، 00از نظر آنان، با ورود به قرن . خوردار گرددهاي فعال علوم تجربی از اهمیت به سزایی بر مدارس، به عنوان یكی از حوزه

نگرانیهاي جهانی نسبت به انرژي، منابع . هاي یاددهی ویادگیري علم شیمی را تحت تاثیر قرار داده است عوامل مختلفی شیوه

موزش آب وآلودگی محیط زیست، افزایش سطح سواد علمی جامعه و افزایش درک عمومی از علوم مختلف، سبب شده است تا آ

شناسان و حتی اقتصاددانان قرار  ورزان، جامعه و یادگیري اثربخش شیمی در مدارس و دانشگاهها، مورد توجه مسئوالن، سیاست

هاي شیمیایی پیچیده و غیر قابل لمس به ویژه در سطح مولكولی، اغلب  یادگیري و درک مفاهیم شیمی به خاطر پدیده. گیرد

هایی روبرو هستند كه به راحتی  ها و فرضیه نظریه  آموزان با ادگیري شیمی، معلمان و دانشدر فرایند آموزش و ی. دشوار است

هاي مولكولی و اتمی هستند و با چشم مسطح  ها و رفتار مواد شیمیایی كه در اندازه بررسی ویژگی. قابل درک و تجسم نیستند

 گردد  فهمی ت و منجر به كجهاي قوي نیز قابل مشاهده نیستند، اغلب مشكل اس و حتی میكروسكوپ

  .0: در طراحی و اجراي برنامه درسی شیمی در سطح مدارس، سه بحث چالش برانگیز مطرح است كه عبارتند از

هاي علمی طرح شده در كتابهاي درسی  عدم هماهنگی مفاهیم و نظریه  .0 آموزان براي یادگیري علم شیمی انگیزه پایین دانش

 .ي درسی در مدارس هاي نامناسب اجراي برنامه  شیوه  .1 هاي یادگیري با تجربه

هاي جدیدي به این دانش بشري اضافه  ها و نظریه در چند دهه اخیر، علم شیمی از رشد بسیار زیادي برخوردار بوده و موضوع

علم شیمی و هاي مختلف  آموزان با حیطه كند تا براي آشنایی دانش شرط پویا بودن محتواي آموزشی ایجاب می. شده است

به . اي به طرح مباحث نوین در محتواي آموزشی و كتابهاي درسی نمود كاربردهاي متعدد آن در زندگی روزمره، توجه ویژه

شود كه  هاي درسی، اغلب مالحظه می ي درسی شیمی و حجم محدود كتاب علت وسعت زیاد مباحث طرح شده در برنامه

در این حالت، كتابهاي درسی كه . شوند ت خالصه شده و نسبتاً محدود ارایه میهاي درسی به صور مطالب مورد نظر در كتاب

اند و ارتباط طولی و عرضی اندكی  هاي كوچكی تشكیل شده شوند كه از قطعه ساختاري الیه مانند دارند، به تابلوهایی تبدیل می

دانند چرا یک نظریه از پس  آموزان نمی كه دانشاند  ها و مدلهاي شیمی طوري ارایه شده ها نظریه در این كتاب. با هم دارند

آموزان با مشاهده قطعات مجزا از مفاهیم  بنابراین دانش. ي دیگر آمده است، و اصالً چه نیازي به این كار بوده است نظریه

آموزان  انشتوانند به تصویري جامع و رایج از علم شیمی دست یابند این امر به طور وسیعی سبب كاهش انگیزه د شیمی، نمی

هاي درسی شیمی،  در مورد شرایط و فضاي حاكم بر كالس. براي مطالعه علم شیمی و ادامه تحصیل در مقاطع باالتر شده است

ایی است كه در آن  اند كه روش تدریس معمول آنها در كالس درس، روش دیكته هاي درسی شیمی طوري تنظیم شده برنامه»

معلم   هاي كالسی، در بیشتر بحث. كنند دهند یا یادداشت می ان چیزهایی را گوش میآموز كند و دانش معلم سخنرانی می

آموزان  تعامل بین معلم و دانش. شود آموزان در كالس درس كمتر توجه می سخنران اصلی است و به تفاوتهاي فردي دانش

در ادامه، معلم جواب را تایید و یا . دهند آموزان جواب می هایی را می پرسد و دانش بیشتر به این صورت است كه معلم سئوال

آموزان نقش اندكی در فرایند یادگیري  شود كه دانش در این حالت مشاهده می. گوید تكذیب كرده و نهایتاً جواب درست را می

ي درسی  آنها براي غنی سازي محیط یادگیري و ارایه برنامه. «در كالس درس دارند و احتمال غیر فعال شدن آنها بیشتر است

در  .محورمحتواي آموزشی شیمی را پیشنهاد نمودند -گرایی و تدوین زمینه محور، یادگیري بر پایه نظریه ساختن -آموز دانش

: گوید می( 0440)هاي یادگیري ، وان اورز  هاي علمی طرح شده در كتابهاي درسی با تجربه رابطه با هماهنگی مفاهیم و نظریه

؟ وي سپس اضافه «هاي آموخته شده شیمی را در زندگی روزمره خود به كار برند ند مفاهیم و نظریهآموزان قادر هست آیا دانش»

شد؛ اما در سالهاي اخیر، عالوه بر  در سالهاي نه چندان دور، محتواي یادگیري تنها عامل مهم در یادگیري تلقی می»: كند می

نیز معتقد است كه شناخت و یادگیري باید موقعیت ( 0117)گیلبرت. «اي نمود محتوا، باید به موقعیت یادگیري نیز توجه ویژه

. گیرد، از اهمیت به سزایی برخوردار است دهد و یا یادگیري صورت می اي كه در آن شناخت رخ می بنابراین زمینه. باشند یافته
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ر زمینه و محیط بر یادگیري و تاثی( 0400)ویگوتسكی  اجتماعی -گرایی فرهنگی این امر به نوعی برگرفته از نظریه ساختن

آموزان در فرایند یادگیري، باید  براي فعال كردن دانش. هاي درسی شیمی كامالً واگرا هستند مفاهیم ارایه شده در كتاب .است

هایی استفاده شود كه  هاي درسی شیمی باید از زمینه در برنامه. دار باشد هایی را یافت كه براي آنان جذاب و معنی زمینه

ها ببینند و به این ترتیب براي گسترش دانش خود در جهات مختلف،  آموزان اهمیت مفاهیم آموخته شده را در این زمینه شدان

، به هنگام تدوین برنامه 0401معتقد است كه قبل از سال( 0111)ماهافی  (0111، دي جانگ)ي الزم را كسب كنند  انگیزه

چه »ریزي آموزشی با این سؤال عمده مواجه بودن كه  كارشناسان برنامه هاي مختلف تحصیلی، اغلب درسی شیمی در دوره
این سؤال باعث شد تا یک برنامه درسی منسجم و حجیمی از « هایی را باید در برنامه درسی شیمی آموزش داد؟ موضوع

هاي صورت گرفته بارها  شیابیهاي درسی بر پایه ارز این برنامه. تهیه و به مورد اجرا درآید  ها و مفاهیم متنوع شیمی موضوع

چه چیزي را »مورد اصالح و بازبینی قرار گرفتند؛ اما در اواخر قرن بیستم این سوال در مراكز علمی و صنعتی مطرح شد كه 
محور  - درسی دانش  هاي هاي انجام گرفته در سطح جهان، از برنامه با این سؤال، بیشتر پژوهش« آموزان یاد بگیرند؟ باید دانش

انجام پژوهش سوق داده  محور و اتخاذ رویكردهاي فرایندي، كاوشگري و  –اي و زمینه  هاي درسی بین رشته سمت برنامه به

در چند سال اخیر، نگرانیهاي جهانی نسبت به منابع انرژي، آب، تغذیه، ، محیط زیست و آلودگیهاي هوا و آبهاي زیر .شد

 -علم»با استفاده از رویكرد . كسب نماید  اي در اقتصاد و علوم اجتماعی هزمینی، سبب شده است تا علم شیمی جایگاه ویژ

هاي شیمی را  توان مفاهیم و نظریه هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، می و استفاده از زمینه« جامعه و محیط زیست -فناوري

محور در آموزش  -تفاده از رویكرد زمینهاس(. 0111هادسون، )آموزان ارایه كرد  هاي یادگیري جدیدي به دانش در قالب تجربه

آموزان با مالحظه كاربرد عینی مفاهیم  برخوردار بوده و دانش  شیمی سبب شده است تا مفاهیم ارایه شده از جذابیت بیشتري

 -زمینه  چندین راهبرد براي آموزش. ددهن تري براي مطالعه شیمی نشان آموخته شده در زندگی واقعی، انگیزه و رغبت بیش

این راهبردها منطبق بر رویكرد حل . طراحی شده اند«نیاز به دانستن»راهبرد   محور شیمی وجود دارند كه بیشتر آنها بر اساس

محور شیمی   - هاي درسی متعددي بر پایه آموزش زمینه برنامه. شیمی است« دار یادگیري معنی»مسئله بوده و هدف اصلی آنها 

گراسل، ننتیگ و )در آلمان « شیمی در زمینه»هاي درسی  برنامه. رها به مورد اجرا در آمده استتدوین و در برخی از كشو

بنت و )در انگلستان «شیمی پیشرفته سالتر»، (0117شوارتز، )در ایاالت متحده آمریكا « شیمی در جامعه»، (0111پارچمن، 

( 0117پایلوت و بالت ، )در هلند « دار شیمی موزش معنیآ»و ( 0111ماهافی)در كانادا   «كاوشگري در شیمی»، (0117لوبن ، 

ي متوسطه هستند كه در چند سال اخیر با موفقیت به اجرا  محور شیمی دوره -هاي درسی زمینه هاي بارزي از برنامه نمونه

اجتماعی براي هاي متنوعی در زمینه محیط زیست و مسائل  محور شیمی، از موضوع -هاي درسی زمینه در برنامه. اند درآمده

( 0400) یادگیري ویگوتسكی  هاي درسی ذكر شده با نظریه مبناي نظري برنامه. تدوین محتواي آموزشی استفاده شده است

ها تالش شده است تا بین مفاهیم و  در این برنامه. اجتماعی در یادگیري هماهنگی دارد -مبتنی بر تاثیر محیط فرهنگی

هاي  هاي موجود در برنامه آموزان ارتباط برقرار شود و شكاف ود در زندگی واقعی دانشهاي موج هاي شیمی و پدیده نظریه

آموزان  هاي یادگیري دانش  ها از راهبرد حل مسئله استفاده شده است و تجربه در اغلب این برنامه. درسی سنتی مرتفع گردد

هاي متعددي در رابطه با  پژوهش. شود زماندهی میهاي واقعی زندگی آنها سا بیشتر بر اساس ارتباط مفاهیم شیمی با زمینه

ضمن مطالعه اثربخشی ( 0110)باربر   .محور موضوع هاي مختلف شیمی انجام گرفته است  -بررسی اثربخشی آموزش زمینه

ي شیمی  هآموزان گروه آزمایشی وي، برنام دانش. آموزان را نیز مورد بررسی قرار داد درسی سالترز، انگیزه و درک دانش برنامه

افراد  ها نشان داد كه  نتایج بررسی. ي درسی سنتی را مطالعه كرده بودند آموزان گروه گواه نیز برنامه ي سالترز و دانش پیشرفته

این رضایت و عالقه بیشتر به خاطر انجام . محور ارایه شده بسیار راضی بودند  -ي آموزشی زمینه گروه آزمایشی از دوره

پژوهش در رابطه با نقش شیمی در رویدادهاي اجتماعی و زندگی روزمره، جستجوي  همچون انجام هاي متنوعی  فعالیت

نیز ( 0111)هولمن و پیلینگ .درسی بود  ي ش و بازي در برنامههاي ایفاي نق اینترنتی اطالعات، بحث كالسی، استفاده از فعالیت

آموزان به علم شیمی  ي دانش شیمیایی سبب افزایش عالقه محور ترمودینامیک -اي ثابت كردند كه آموزش زمینه در مطالعه

مشاهده كردند كه اجراي این « شیمی در جامعه»در بررسی اثربخشی برنامه درسی ( 0441)نخله، بانسو اسكوارتز. شود می
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علم را تحت تاثیر هاي آنان نسبت به این  آموزان نسبت به مطالعه شیمی، باورها و نگرش برنامه عالوه بر افزایش انگیزه دانش

زایی، تامین  اي درجامعه، صنعت، اشتغال آموزان معتقد بودند كه علم شیمی نقش مهم و تعیین كننده قرار داده و اغلب دانش

محور شیمی   -هاي درسی زمینه هاي دیگري نیز براي بررسی اثربخشی برنامه پژوهش. هاي زندگی دارد گیري ه و تصمیمرفا

ها بر  اغلب این پژوهش(. 0111و ماهافی،  0110؛ كینگ، 0110؛ ؛ ننتیگ و دموث، 0110پیترمن، : جملهاز )انجام گرفته است 

آموزان، ارتقاي رشد تحصیلی،افزایش انگیزه  محور شیمی در افزایش سواد علمی دانش –ي درسی زمینه  اثربخشی باالي برنامه

هاي مثبت  هاي شخصی، و نیز كسب نگرش گیري روزانه و تصمیم ها در زندگی كارگیري آموخته براي مطالعه عمیقتر شیمی، به

اي، تغذیه سالم، بهداشت عمومی،  از جمله آلودگی آب و هوا، اثرات گلخانه)نسبت به علم شیمی براي حل مسائل اجتماعی 

 .تاكید دارند...( سالمت، بازیابی مواد مصرفی، تامین انرژي و 

 

 ها و چشم اندازها در برنامه درسی شیمی  چالش
هاي آن از راه مشاهده و انجام آزمایش به دست  هاي بشري است كه بخش اعظم یافته ها و معرفت علوم تجربی یكی از دانش

هایی  لوم تجربی، آموزش پدیدههدف از آموزش ع. آید و مالک یا معیار درستی آنها، انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است می

كند تا توانایی سؤال كردن و یافتن  آموزان را ترغیب می آموزش علوم تجربی دانش. شوند است كه در زندگی روزانه مشاهده می

ي كاربرد علوم در زندگی روزانه و شیوه فعالیت   پاسخ در مورد دنیاي طبیعی و فیزیكی را كسب نمایند و آنان را با با نحوه

گیري و انتخاب موضع، به طور منطقی و  هاي علمی، تصمیم  كند تا در مورد بحث انشمندان در جامعه آشنا نموده و كمک مید

هاي فعال و پركاربرد علوم تجربی، علم شیمی است كه به مطالعه تركیب، ساختار و خواص  یكی از حوزه .عقالنی عمل نمایند

م شیمی در پزشكی، داروسازي، صنایع غذایی، كشاورزي، آرایشی و بهداشتی، تهیه ي عل كاربردهاي گسترده. پردازد مواد می

، نشان از اهمیت زیاد این علم در بهداشت، سالمت، تامین ...رنگ، پالستیک، الستیک و انواع پوششها، محیط زیست، انرژي و 

یمی از رشد بسیار زیادي برخوردار بوده و در چند دهه اخیر، علم ش. رفاه، رشد اقتصادي و توسعه پایدار جوامع بشري دارد

ها سبب  اهمیت روزافزون علم شیمی در زندگی انسان . هاي جدیدي به این دانش بشري اضافه شده است ها و نظریه موضوع

ي  در دهه .ي درسی مدارس از اهمیت به سزایی برخوردار گردد آموزش مناسب و اثربخش آن به ویژه در برنامه  شده است تا

سازي دانش آموزان  هاي درسی شیمی، همواره معتقد بودند كه هدف از آموزش شیمی، آماده شته، معلمان و طراحان برنامهگذ

ي امروز به طور  جامعه. باشند« سواد شیمی»براي ورود به دانشگاه نیست؛ بلكه هدف اصلی تربیت شهروندانی است كه داراي 

بنابراین علم شیمی باید آنچنان آموزش داده شود كه ارتباط آن با زندگی، صنعت، اي تحت تاثیر علم و فناوري است،  فزاینده

 قرار دهند   زندگی مورد استفاده  هاي خود را در آموزان بتوانند آموخته فناوري و جامعه مورد تاكید قرار گیرد و دانش

 فلسفه و اهداف جدید یاددهی و یادگیري شیمی

به عنوان مهمترین عامل [ 0]«سواد علمی»فاكتور نیروي انسانی كارآمد و داراي سطح باالي شناسی بر  امروزه متخصصان توسعه

شود تا سطح سواد علمی جامعه بهبود بخشد  هاي آموزشی تالش می ي نظام در همه. توسعه و پیش شرط تحقق آن تاكید دارند

ي آموزش شیمی، ارتقاي سطح سواد  ترین فلسفه و شاخص مهمترین. ي توسعه پایدار را فراهم ساخت ها تا از این راه بتوان زمینه

: صورت تعریف كرداینتوان در یک نگاه ساده آن را به  با آنكه سواد شیمی داراي گستردگی فراوانی است؛ اما می. شیمی است

شخص داراي . گویند ي علم شیمی را سواد شیمی می هاي علمی مورد نیاز در زمینه درک مفاهیم، فرایندهاي علمی و آگاهی»
هاي روزانه و علم شیمی برقرار  هاي علمی مشاهده شده در فعالیت ها و پدیده تواند ارتباط مناسبی بین واقعیت سواد شیمی می

هاي مشاهده  هاي شیمیایی را تشخیص داده و درک كند و از طریق شواهد علمی، پدیده تواند انواع پدیده این شخص می. نماید
گیري و انتخاب   ار و جامعه را به صورت منطقی تجزیه و تحلیل نموده و براي حل مشكالت، تصمیمشده در زندگی، محل ك

http://badrian2.blogfa.com/post-10.aspx
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نقاط جهان به صورت  هاي درسی شیمی در اقصی در طول ده سال اخیر برنامه. «هاي احتمالی آگاهانه ایفاي نقش نماید گزینه

هاي آموزشی  هاي پژوهشی جایگزین نظام مبتنی بر یافتههاي جدیدي  بنیادي تغییر كرده است و رویكردها، راهبردها و روش

 -كارگیري مفاهیم بیشتري از شیمی ها، آموزش شیمی از حالت توصیفی خارج شده و با به در این برنامه. است  سنتی گشته

می سازماندهی هاي آموزشی كه با رویكرد چند بعدي و به صورت مفهو در اغلب محتوا. فیزیک، حالت مفهومی به خود گرفته اند

 ساختار مفهومی علم شیمی- :شوند اي علم شیمی در قالب شش بعد به شرح زیر آموزش داده می  اصول پایهشوند،  می

هاي فرهنگی  توجه به جنبه -آموزان به علم شیمی ي دانش افزایش عالقه -كاربردهاي فناورانه علم شیمی فرایندهاي شیمیایی-

 جتماعی علم شیمیهاي ا توجه به داللت -علم شیمی

هاي تدریس نیز به طور اساسی دچار تغییر و  ي درسی شیمی در مدارس، ضروري است تا روش  با ورود ابعاد جدیدي به برنامه 

آموز اجازه  شود تا فضاي كالس درس به صورتی باشد كه در آن به دانش در رویكردهاي جدید آموزشی تالش می. تحول گردند

آموزان با  هاي تعاملی دانش اساس فعالیت. زیكی و هوشمندانه با مواد آموزشی تعامل مناسبی داشته باشدداده شود تا به طور فی

 هاي ذهنی و عملی استوار است  مواد آموزشی، بر كاوشگري، كشف مفاهیم و انجام فعالیت

 شیمی  دانش ابعاد 
گذارد، كیفیت آموزش شیمی در نظام آموزشی  یكی از عواملی كه بطور مستقیم بر سطح سواد شیمی مردم یک جامعه اثر می

هاي علمی و درک و فهم آنها مورد نظر نیست؛ بلكه عالوه بر  در آموزش علم شیمی تنها آشنا شدن با موضوع. هر كشور است

هاي علمی و نیز داشتن نگرش  ها، استفاده از مهارت ، تفسیر علمی پدیدهكسب دانش، باید روش علمی یعنی كاوشگري علمی

در بررسی . جامعه هستند، را نیز در نظر گرفتعلمی كه تداعی كننده شیوه فعالیت دانشمندان و شهروندان سطوح باالتر 

آشنایی با ماهیت علم   .0 :توان به هفت بُعد مختلف آن اشاره كرد كه عبارتند از هاي سواد شیمی، می تر مؤلفه دقیق

جامعه و  -فناوري -آشنایی با رابطه بین علم. 1 آشنایی با فرایندهاي علمی. 1 آشنایی با مفاهیم كلیدي علم شیمی. 0 شیمی

 ایی با ارزشهاي ناشی از علم شیمیآشن. 7 هاي علمی و فنی آشنایی با مهارت. 1 محیط زیست

، «زمینه»، «محتوا»آن را در چهار بُعد  توان براي تعریف دقیقتر سواد شیمی،  ، میبنابراین با در نظر گرفتن ابعاد ذكر شده

ي درسی شیمی در مدارس را تحت پوشش قرار  هر كدام از ابعاد ذكر شده بخشی از برنامه. تعریف كرد«  نگرش»و «  مهارت»

 دهند  می

 محتوا و سواد شیمی -الف 
هاي شیمیایی قابل مشاهده  كند تا پدیده شود كه تالش می دانش بشري را شامل میاي از  از لحاظ محتوا، علم شیمی مجموعه

این علم عالوه بر بررسی پویایی . را در قالب ساختار مولكولی مواد و از طریق زبان تخصصی ویژه علم شیمی توضیح دهد

سابقه علم شیمی در چند دهه ي اخیر و  بی رشد. كند هاي شیمیایی، تغییرات انرژي را نیز در آنها بررسی می فرایندها و واكنش

هاي  شاخه هاي جدیدي از این علم سبب شده است تا تنوع مفاهیم مرتبط با علم شیمی بسیار زیاد شده و كتاب پیدایش زیر

ي افزایش آموزان، برا روي این اصل هم معلمان و هم دانش. ها را نداشته باشند ي این زمینه ي اطالعاتی در همه درسی توان ارایه

هاي اطالعاتی  هاي كمک آموزشی و همچنین بانک ترویجی، كتاب -هاي آموزشی معلومات خود ناگزیر به استفاده از انواع مجله

افزایش كاربردهاي علم شیمی در تامین رفاه، آسایش، بهداشت، تغذیه، پوشاک، . جود در شبكه جهانی اینترنت هستندمو

ریزان آموزشی با  كند تا برنامه و حتی روابط سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، ایجاب میمسكن، محیط زیست، انرژي، اشتغال 

آموزان براي ورود به دانشگاه، محتواي آموزشی مناسبی را براي استفاده در  هدف ارتقاي سطح سواد شیمی و آماده سازي دانش

اي ماده، ساختار ماده و  رفتار ذره: ی در سه محوردر این محتوا به مفاهیم پایه و كلیدي علم شیم. سطح مدارس تجویز نمایند

 . شود هاي شیمیایی پرداخته می تبدیل

 زمینه و سواد شیمی -ب

ریزان درسی براي  كند تا برنامه هاي اقتصادي، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می كاربردهاي متنوع علم شیمی در زمینه

هاي ذكر شده نیز  هاي كاربردي مفاهیم نظري آموخته شده در زمینه به داللت  آموزان، افزایش سطح سواد شیمی دانش
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هماهنگی بین . 0: در طراحی و اجراي برنامه درسی شیمی اغلب دو بحث چالش برانگیز مطرح است كه عبارتند از. بپردازند

 یادگیري علم شیمیآموزان براي  انگیزه دانش .0 هاي یادگیري هاي مطرح شده در كالس درس و تجربه مفاهیم و نظریه

شود كه  هاي درسی، اغلب مالحظه می ي درسی شیمی و حجم محدود كتاب به علت وسعت زیاد مباحث طرح شده در برنامه

در این حالت، كتابهاي درسی كه ساختاري الیه . شوند هاي درسی به صورت خالصه شده و نسبتاً محدود ارایه می مطالب كتاب

آموزان با مشاهده قطعات  انش. اند و ارتباط طولی و عرضی اندكی با هم دارند چكی تشكیل شدههاي كو مانند دارند، از قطعه

هاي درسی  توانند به تصویري جامع و رایج از علم شیمی دست یابند همچنین در اغلب كتاب مجزا از مفاهیم شیمی، نمی

دانند چرا یک نظریه از پس نظریه دیگر  وزان نمیآم اند كه دانش ها و مدلهاي شیمی طوري ارایه شده شیمی، مفاهیم، نظریه

ي علم  آموزان براي مطالعه این امر به طور وسیعی سبب كاهش انگیزه دانش. آمده است، و اصالً چه نیازي به این كار بوده است

هایی را  اید زمینهآموزان در فرایند یادگیري شیمی، ب براي فعال كردن دانش. شیمی و ادامه تحصیل در مقاطع باالتر شده است

آموزان  هایی استفاده شود كه دانش هاي درسی جدید شیمی باید از زمینه در برنامه. دار باشد یافت كه براي آنان جذاب و معنی

ها ببینند و به این ترتیب براي گسترش دانش خود در جهات مختلف،  اهمیت و كاربرد مفاهیم آموخته شده را در این زمینه

در چند سال اخیر، نگرانیهاي جهانی نسبت به منابع انرژي، تغذیه، آب، محیط زیست و  .را كسب كنندي الزم  انگیزه

با . كسب نماید  اي در اقتصاد و علوم اجتماعی هاي زیر زمینی، سبب شده است تا علم شیمی جایگاه ویژه هاي هوا و آب آلودگی

توان  هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، می استفاده از زمینه و« جامعه و محیط زیست -فناوري -علم»استفاده از رویكرد 

 -رویكرد زمینه»استفاده از . آموزان ارایه كرد هاي یادگیري جدیدي به دانش هاي شیمی را در قالب تجربه مفاهیم و نظریه

آموزان با مالحظه  انشبرخوردار بوده و د  در آموزش شیمی سبب شده است تا مفاهیم ارایه شده از جذابیّت بیشتري« محور

 دهند هاي روزانه، انگیزه و رغبت بیشتري براي مطالعه شیمی نشان  كاربرد عینی مفاهیم آموخته شده در زندگی و فعالیت

 مهارت و سواد شیمی -پ
و كسب از لحاظ مهارتی، یک شخص داراي سواد شیمی، باید بتواند در مواقع لزوم با طرح سوال علمی، به دنبال مشاهده علمی 

بنابراین  .فرضیه علمی خود را به اثبات برساند  اطالعات از منابع علمی روز برود و با گردآوري اسناد و شواهد علمی كافی،

هاي عملی و  ، انجام مشاهده دقیق، فعالیت«توانایی كار با اعداد»: هاي الزم در یک شخص با سواد شیمی عبارتند از  مهارت

توانایی حل مسئله، كاوشگري علمی، توانایی استفاده از منابع اطالعاتی گوناگون، رعایت نكات ذهنی مبتنی بر روش علمی، 

براي هر فردي . هاي ضروري در آموزش شیمی توانایی كار با اعداد است یكی از یادگیري ... .ایمنی در كار با مواد شیمیایی و 

گیري، احتماالت، صحت و  اندازه  هاي كمّی، ی و اهمیت جنبهكه علوم تجربی را درک كند و به ماهیت تجربی بودن دانش شیم

حل مسئله به . شود ضرورت كار با اعداد آشكار می  دقت، به كارگیري اعداد و استفاده از ریاضی و روابط كمّی در آن پی ببرد،

هایی را  زان فرصت تقویت راهآمو هاي كاوشگري، دانش بنابراین باید در جریان انجام فعالیت. انجامد تقویت این یادگیري می

هاي به دست آمده را ثبت  گیري كنند، داده ها را اندازه داشته باشند كه به كمک آنها بتوانند متغیرها را دستكاري كنند، كمیّت

از  و آنها را تحلیل و تفسیر نمایند و به اهمیت اطالعات عددي در دنیاي علم شیمی پی ببرند و به آمار و ارقام به دست آمده

دانش آموزان عالوه بر آشنایی با زبان تخصصی شیمی و خواندن و نوشتن فرمول شیمیایی  .هاي علمی اعتقاد پیدا كنند ژوهشپ

هاي شیمیایی نوشته  مواد، باید به كسب مهارت در نوشتن، موازنه كردن، محاسبات مربوط به جرم، حجم، مول بر پایه معادله

گیرد كه داراي هدف مشخصی  ده یک فرایند شناختی است و هنگامی به درستی صورت میمهارت انجام مشاه .شده بپردازند

آموزان چیزهاي زیادي را  دانش. بین دیدن و مشاهده كردن تفاوت زیادي وجود دارد. بوده و بر پایه یک تفكر نظري استوار باشد

باید ذهن . متمایزتر و دقیقتر از عمل دیدن استعمل مشاهده كردن معموالً . كنند بینند؛ اما همه آنها را مشاهده نمی می

آموزان باید  دانش. آموزان را آماده كرد تا بتوانند مشاهده كردن یعنی تمركز ادراک، حواس و جدیّت در دیدن را یاد بگیرند دانش
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جع، مجالت و دیگر هاي مر برداري و مهارت استفاده كردن از منابع اطالعاتی گوناگونی همچون كتاب بتوانند با شیوه بهره

ها، موزه ها،  اي و منابع اجتماعی همچون كتابخانه افزارهاي رایانه هاي گروهی، فیلم، نوارهاي شنیداري و دیداري، نرم رسانه

 .شوند ها آشنا  سازمانها و كارخانه

 نگرش و سواد شیمی -ت
. انه از علم شیمی و كاربردهاي آن داشته باشداز لحاظ نگرشی شخص با سواد شیمی باید دید واقع بینانه و در عین حال منصف

هاي شیمی استفاده كرده و داللت هاي  همچنین بتواند در سطح جامعه و در زندگی شغلی و شخصی خود از مفاهیم و نظریه

یا هاي علمی  شخص با سواد شیمی با مشاهده مقاله. كار بندد هاي علمی مرتبط را به علم شیمی در توجیه رخدادها و پدیده

شخص با سواد شیمی ضمن  .هاي مستند علمی در تلویزیون، به جایگاه ویژه علم شیمی در حل مشكالت بشري پی ببرد برنامه

آگاهی از ضررهاي ناشی از مصرف سیگار، مواد مخدر، الكل و برخی داروهاي انرژي زا، به صورت منطقی و منطبق بر روش 

كارگیري  جویی در مصرف آب، انرژي، به همچنین صرفه. دارد ذكر شده بر حذر میعلمی، دیگران را نیز از مصرف مواد خطرناک 

ها و فضاهاي سبز از مشخصات یک شخص با سواد شیمی  از آلودگی رودخانه  محیط زیست، جلوگیري  هاي حفاظت از شیوه

روي در مصرف نمک، مواد قندي  هدر رابطه با استفاده از مواد غذایی، یک شخص با سواد شیمی از ضررهاي ناشی از زیاد. است

. هاي مثبت تحت تاثیر قرار دهد كند تا براي حفظ سالمت بدن خود، دیگران را نیز با نگرش و غذاهاي پر چرب، تالش می

هاي فسیلی، عالوه بر آلودگی هوا و گرم شدن ناشی از  رویه از سوخت كند كه استفاده بی شحص داراي سواد شیمی درک می

شود، كه ممكن است سالمت كودكان  محیطی در جوامع شهري می -اي سبب پیدایش یک سري مشكالت زیست اثرات گلخانه

كند تا  هاي تجدید ناپذیر فسیلی، تالش می جویی در مصرف انرژي روي این اصل عالوه بر صرفع. و بزرگساالن را به خطر اندازد

با توجه به تعریف سواد شیمی در چهار بعد محتوا،  .م سازدهاي پاک را در سطح جامعه فراه هاي استفاده از انرژي زمینه

 :زمینه، مهارت و نگرش، سطوح مختلف سواد شیمی عبارتند از

این سطح به حیطه محتوا مربوط بوده و شخصی كه در این سطح از سواد شیمی قرار دارد، فقط با : سواد شیمی اسمی   -0

 .مفاهیم شیمی آشنایی اولیه دارد

این سطح به حیطه زمینه مربوط بوده و كسانی كه در این سطح از سواد شیمی قرار دارند، : سواد شیمی عملكردي   -0

 .توانند یک مفهوم شیمیایی را تعریف كرده و توضیح دهند می

ت این سطح به حیطه محتوا و زمینه تعلق داشته و كسانی كه به این سطح از سواد شیمی دس: سواد شیمی ادراكی   -1

 .هاي شیمی را دارا هستند هاي علمی روزمره با استفاده از مفاهیم و نظریه یابند، توانایی تفسیر پدیده می

ها مربوط بوده و افرادي كه به این سطح از سواد شیمی  این سطح به حیطه زمینه و مهارت: سواد شیمی چند بعدي   -1

 هاي علمی شركت نمایند  توانند به طور فعال در بحث ده و میرسند، توانایی نوشتن یک متن علمی شیمی را دارا بو می

 

 آموزش شیمی به صورت دو بُعدي
آموزان به یک درک صحیح از علم شیمی، باید آنها بتوانند در سه  معتقد است كه براي رسیدن دانش( 0440)« جانستون»

  شوند، شامل سطوح مثلثی شكل ارایه می این سه سطح كه در قالب یک نمایه. سطح مختلف تفكر به یادگیري بپردازند

در سطح ماكروسكوپی، مشاهده عینی مواد شیمیایی و تغییرات آنها با استفاده از . باشند مولكولی و نمادي می ،ماكروسكوپی

با اشیاي   ها و نمادهاي ارائه شده درمحتواي درسی هاي مربوطه و مرتبط ساختن نظریه هاي آزمایشگاهی و مهارت فعالیت

هاي علمی  هاي شیمیایی، تغییرات انرژي و نظریه در سطح نمادي، تبیین پدیده. وسایل اندازه گیري مورد نظر است فیزیكی و

در . باشد هدف اصلی آموزش شیمی می« كاربرد اعداد»هاي ریاضی و نمادهاي شیمیایی همراه با حل مسئله و  در قالب معادله

هایی براي مشاهده دنیاي مولكولی با  ها در تبدیل هاي شیمیایی و ارائه پنجره ولكولها، یونها و م سطح مولكولی رفتار اتم

استفاده وسیع از . سازي مجازي در دستور كار قرار دارد افزارهاي شبیه ها و نرم ها، استفاده از مدل استفاده از نمودارها، جدول

منجر به تغییر ... انجام آزمایش در یک آزمایشگاه مجازي و هاي مولكولی پویا،  ها ومدل سازي اي، شبیه هاي رایانه انیمیشن
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ها و همچنین تغییرات شیمیایی صورت گرفته در سطح مولكولی  ها و اتم ها، یون آموزان در تجسم مولكول و توانایی دانش  نگرش

غیر قابل لمس، اغلب هاي شیمیایی پیچیده و  باید توجه داشت كه یادگیري و درک مفاهیم شیمی به خاطر پدیده. شود می

هایی روبرو هستند كه به راحتی  ها و فرضیه نظریه  آموزان با در فرایند یاددهی و یادگیري شیمی، معلمان و دانش. دشوار است

هاي مولكولی و اتمی هستند و با چشم مسطح و حتی  ها و رفتار مواد شیمیایی كه در اندازه بررسی ویژگی. قابل تجسم نیستند

هاي  همچنین برخی پدیده. گردد فهمی می هاي قوي نیز قابل مشاهده نیستند، اغلب مشكل است و منجر به كجمیكروسكوپ 

براي این منظور استفاده از . توان در آزمایشگاه مدرسه تجربه كرد شیمیایی را به لحاظ محدودیت زمانی و یا ایمنی، نمی

ها كمک بسیار زیادي  سازي ها و شبیه استفاده از مدل. نهاد شده استاي پیش هاي رایانه سازي، ساخت مدل و نیز انیمیشن شبیه

 سازد  هاي رایج را برطرف می فهمی به درک عمیق و مفهومی شیمی نموده و بسیاري از كج

 آموزش شیمی به صورت سه بُعدي
موزشی كمک كرد تا آموزان، به پژوهشگران آ هاي اخیر در علوم تربیتی و نیز مشخص شدن شیوه یادگیري دانش پیشرفت

باید توجه داشت كه هدف از آموزش شیمی در دوره متوسطه تربیت . بتوانند انتظارات آموزشی خود را به درستی مشخص كنند

آموزان به علم شیمی و ادامه تحصیل در آن رشته باشد، باز  اگر یكی از اهداف آموزشی عالقمند نمودن دانش. شیمیدان نیست

آموزان در رشته شیمی ادامه تحصیل داده و در آینده شیمیدان  ي دانش یقین گفت كه قرار نیست همه توان با احتمال به می

ي متوسطه این است كه فعالیت هاي انجام گرفته در فرایندهاي یاددهی و  هدف اصلی از آموزش شیمی در دوره .شوند

در این . كاوشگري و ارتقاي سطح سواد شیمیهاي زندگی، حل مسئله،  اي شود براي آموزش مهارت یادگیري شیمی وسیله

هدف ذكر . شود هاي علم شیمی براي پیشبرد اهداف آموزشی بهره گرفته می رویكرد، شیمی در خدمت آموزش است و از جاذبه

 - :توان از منظر عوامل انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و نیز فناورانه به شرح زیر بررسی كرد شده در آموزش شیمی را می

بافت سیاسی، اقتصادي، محیطی، اجتماعی و همچنین مالحظات تاریخی و فلسفی، با درک ما از مفاهیم شیمی، واكنشها و 

اگر  - شود، ارتباط زیادي داشته و بصورت در هم تنیده است آموزان وعموم مردم آموزش داده می فرایندهایی كه به دانش

ها از جمله فناوري و جامعه صورت  آموزش شیمی در سه بعد ماكروسكوپی، نمادي و مولكولی به صورت مجزا از سایر حیطه

انجام پژوهش، حل مسئله، كاوشگري . آموزان را داشت توان انتظار ارتقاي سطح سواد شیمی در دانش گیرد، در این صورت نمی

آموزان كمک خواهد كرد تا عالوه بر كسب دید چند  ، جامعه و محیط زیست به دانشفناوري -و ارتباط دادن منطقی بین علم

. اي و چند بُعدي در یادگیري شیمی، در حل مشكالت و مسائل موجود در زندگی روزمره فعاالنه و آگاهانه عمل نمایند رشته

هاي مختلف تحصیلی، اغلب  یمی در دورهمیالدي، به هنگام تدوین برنامه درسی ش 0401پژوهشگران معتقدند كه قبل از سال 

هایی را باید در برنامه درسی شیمی  چه موضوع»ریزي آموزشی با این سؤال عمده مواجه بودن كه  كارشناسان برنامه

تهیه و به   ها و مفاهیم متنوع شیمی ي درسی فشرده و حجیمی از موضوع این سؤال باعث شد تا یک برنامه« آموزش داد؟

در اواخر . هاي صورت گرفته بارها مورد اصالح و بازبینی قرار گرفتند هاي درسی بر پایه ارزشیابی این برنامه. آیدمورد اجرا در

با این سؤال، « ؟آموزان یاد بگیرند چه چیزي را باید دانش»قرن بیستم این سوال در مراكز علمی و صنعتی مطرح شد كه 

اي و  هاي درسی بین رشته محور به سمت برنامه - درسی دانش  هاي برنامه هاي انجام گرفته در سطح جهان، از بیشتر پژوهش

وجود سطوح تفكر سه بُعدي و پوشش  .انجام پژوهش سوق داده شد محور و اتخاذ رویكردهاي فرایندي، كاوشگري و  –زمینه 

است تا طرح آموزش  هاي مختلف ماكروسكوپی، مولكولی، نمادي و عوامل انسانی در علم شیمی، سبب شده دادن حیطه

علم شیمی مورد استقبال پژوهشگران واقع شده و از آن به عنوان یک الگوي كامل مطالعاتی در فرایند «محور -زمینه»

 -فناوري -علم»با استفاده از رویكرد . جدید علوم تربیتی استفاده نمایندهاي  یادگیري و بررسی اثربخشی یافته -یاددهی
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هاي شیمی را در قالب  توان مفاهیم و نظریه هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، می اده از زمینهو استف«جامعه و محیط زیست

محور در آموزش شیمی سبب شده است تا  -استفاده از رویكرد زمینه. آموزان ارایه كرد هاي یادگیري جدیدي به دانش تجربه

ان با مالحظه كاربرد عینی مفاهیم آموخته شده در زندگی آموز برخوردار بوده و دانش  مفاهیم ارایه شده از جذابیت بیشتري

محور شیمی وجود دارند  -زمینه  چندین راهبرد براي آموزش .دهند واقعی، انگیزه و رغبت بیشتري براي مطالعه شیمی نشان 

مسئله بوده و هدف  این راهبردها منطبق بر رویكرد حل. طراحی شده اند«نیاز براي دانستن»راهبرد   كه بیشتر آنها بر اساس

محور شیمی تدوین و در برخی از   - هاي درسی متعددي بر پایه آموزش زمینه برنامه. شیمی است«دار یادگیري معنی»اصلی آنها 

محور، براي  -، برخی از محتواهاي آموزشی تدوین شده بر پایه رویكرد زمینه0در جدول . كشورها به مورد اجرا در آمده است

 محور در برخی از كشورها - محتواي آموزش شیمی مبتنی بر رویکرد زمینه:  2جدول . ده شده استآموزش شیمی آور

كشور اجرا  برنامه درسی

 كننده

 فعالیت دانش آموزان

دار  آموزش معنی

 شیمی

هاي عملی  آموزان در فعالیت تا آن جایی كه ممكن است دانش هلند

یادگیري مفاهیم به در این حالت . شوند محور درگیر می -زمینه

 .گیرد دار صورت می صورت معنی

هایی را طرح  دانش آموزان بر اساس دانش اولیه خود، پرسش آلمان شیمی در زمینه

كنند و براي یافتن پاسخ آنها دست به طراحی آزمایش و انجام  می

 .زنند هاي عملی می فعالیت

شیمی پیشرفته 

 سالتر

. ویی و داستان سرایی مرتبط با شیمیاستفاده از رویكرد قصه گ انگلستان

هاي  براي مثال یک موضوع مانند آلودگی محیط زیست و شیوه

جلوگیري از آن را انتخاب و از طریق بررسی راههاي مبارزه با آن، 

 .شود مفاهیم مختلف به دانش آموزان آموزش داده می

به . آموزان است دانشدر این برنامه هدف اصلی تقویت سواد علمی  آمریكا شیمی در جامعه

عبارت دیگر آموزش شیمی هدف اصلی این برنامه نیست، بلكه 

اهمیت علم شیمی در جامعه و تاثیر آن بر زندگی انسانها نشان داده 

 .شود می

هاي متنوعی در زمینه محیط زیست و مسائل اجتماعی در تدوین محتواي  محور شیمی، از موضوع -هاي درسی زمینه در برنامه 

 :هاي زیر اشاره كرد توان به موضوع براي مثال می. زشی استفاده شده استآمو

اثرات  - ها گرم شدن كره زمین و تاثیر آن بر اقیانوس- آب و اهمیت ان در زندگی  -هاي جایگزین  بحران انرژي و سوخت -

سوراخ شدن الیه اوزون  - تجزیه ناپذیرپالستیكهاي تجزیه پذیر و  -اكسید و اثرات آن بر شریط آب و هوایی اي كربن دي گلخانه

آلودگی هوا،  -سوز  موتورهاي گاز سوز و بنزین     - مصرف سیگار و نوشیدنیهاي الكلی و تاثیر آنها بر سالمتی انسانها -

نها اي شیمی هستند كه برخی از آ دانش آموزان براي حل مسائل ذكر شده، نیازمند یادگیري مفاهیم پایه ...هاي پاک و  سوخت

اي ذكر شده به همراه  مفاهیم پایه....هاي شیمیایی، انرژي، آنتروپی، استوكیومتري، شیمی آلی، اسیدها، بازها و  تعادل: عبارتند از

آموزان مهارت الزم براي به كارگیري  شوند تا دانش هاي مختلف تكرار می دیگر مفاهیم، چندین بار براي حل مسئله در زمینه

 . دست آورند آنها را در عمل به

جدید آموزش شیمی در قرن  
با گسترش سریع فناوري در قرن بیستم و پیشرفت همه جانبه علوم و فنون، نیاز به آموزش و یادگیري علوم تجربی بیش از 

هاي هفتگی خود را  اهها در سطح جهان ساعاتی از برنامهشد، و به همین جهت، بسیاري از مدارس و دانشگ گذشته احساس می

http://science2009.blogfa.com/post-6.aspx
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هاي مختلف  ریزي و آموزش شاخه برنامه. شناسی اختصاص دادند به آموزش موضوعهاي علمی نظیر شیمی، فیزیک و زیست

دوم قرن در اواخر دهه «ریزي درسی برنامه»پیدایش و توسعه علم . به بعد آغاز شد 0411علوم تجربی به طور جدي از سالهاي 

یعنی سالهاي )در سالهاي قبل و بعد از جنگ جهانی اول  .هاي درسی علوم به وجود آورد بیستم تغییراتی بنیادي را در برنامه

محور نوعی  -متخصصان علوم تربیتی نسبت به روشهاي آزمایشگاهی و سایر راهبردهاي آموزشی فعالیت( 0401الی  0401

علیرغم اینكه . ریزي و آموزش شیمی در مدارس تأثیر گذاشت به مقدار زیادي بر روند برنامهاین امر . بدبینی و خصومت داشتند

كارهاي آزمایشگاهی و عملی در ابتداي قرن بیستم در بسیاري از مدارس اروپا و آمریكا معمول گردید؛ ولی به طور جدي دنبال 

در این دوران، . همچنان معمول بود 0401تا سالهاي هاي درسی شیمی  روشهاي مبتنی بر حفظ كردن مطالب در برنامه. نشد

اي براي تقویت و تمرین قواي فكري و رشد هوشی  آموختن مطالب گوناگون، به ویژه ریاضیات، فیزیک و شیمی، وسیله

شد و  ي كالمی مطالب بسیار تأكید می در آموزش شیمی بر تدریس به شیوه سخنرانی و ارایه. شد آموزان محسوب می دانش

ریزان  هسته مركزي برنامه. گرفت جارب نمایشی و كارهاي آزمایشگاهی براي تأیید مطالب آموخته شده مورد استفاده قرار میت

دادند كه به پژوهش یا تدریس در دانشگاه اشتغال داشتند و بخشهایی از شیمی را كه مهم  هایی تشكیل می درسی را شیمیدان

در سالهاي بعد از جنگ جهانی اول . گنجاندند ردند و در محتواي كتابهاي درسی میك رسید، انتخاب می و اساسی به نظر می

، كشف مخازن نفتی در اقصی نقاط جهان، تولید انواع اتومبیل، هواپیما و صنایع وابسته به نفت، تامین (0411الی  0401)

هاي وابسته به آنها، نیاز به تجدید نظر  ناوريهاي فسیلی، و نیز پیشرفتهاي انجام گرفته در صنایع شیمیایی و ف انرژي از سوخت

هاي درسی شیمی  ریزي درسی و آموزش شیمی را بیش از پیش مطرح ساخت، به طوري كه در این سالها برنامه در روند برنامه

هاي  م فعالیتآموزان براي انجا آماده كردن دانش. هاي درسی از اهمیت و اولویت بیشتري برخوردار شد در مقایسه با سایر برنامه

 .شود هاي قبل از جنگ جهانی دوم محسوب می هاي برنامه درسی شیمی در سال عملی و حل مسائل روزانه زندگی از اولویت

دیده  0411تا  0411و آموزش شیمی در سالهاي   ریزي درسی وقوع جنگ جهانی دوم سبب شد تا افت شدیدي در برنامه

كردند، ایاالت متحده آمریكا  ي درگیر در جنگ جهانی دوم دوران سازندگی را سپري میدر زمانی كه اروپا و سایر كشورها. شود

هاي  موفق شد تا با جذب معلمان، مدرسان، دانشمندان و استادان برتر دانشگاههاي مختلف جهان به صورت مهاجر، برنامه

ها تربیت  هدف غالب این برنامه. مایدریزي ن هاي علمی و تجربه كشورهاي مختلف پایه آموزشی جدیدي را بر پایه یافته

روي این اصل در آموزش شیمی، تجارب نمایشی و . آموزان براي ورود به دانشگاه بود دانشمندان آینده و آماده كردن دانش

هاي آزمایشگاهی نسبت به گذشته بیشتر شد و تالش گردید تا محتواي درسی از قالب نظري و توصیفی خارج شده و به  فعالیت

هاي  استفاده از روش حل مسئله در آموزش شیمی و انجام فعالیت. آموزان سوق داده شود كشف مفاهیم از طریق دانش سمت

به عالوه، در این دوره تا حدودي به تمایالت، . هاي درسی شیمی شد عملی و آزمایشگاهی سبب بروز تحوالتی تازه در برنامه

ریزي درسی نیز از حالت متمركز خارج  روش برنامه. شد مه درسی اهمیت داده آموزان در طرح ریزي برنا عالیق و نظرات دانش

هاي روانشناسی اهمیت  آموزان بر اساس یافته ها توجه به نیازهاي دانش در این برنامه. شد و به مدرسه و معلمان آن سپرده شد

آموزان طراحی و تولید  اوتهاي فردي دانشبیشتري پیدا كرد و تالش گردید تا برنامه درسی شیمی با توجه به سن عقلی و تف

شد تا پس از رفع نقایص و  به این منظور، محتواي انتخابی برنامه ابتدا به صورت آزمایشی بر روي گروههاي نمونه تدریس . شود

 .آموزان در برنامه گنجانده شود تطبیق آن با سن هوشی و توانایی یادگیري دانش

 :هاي علوم در این دوره اقدامات زیر صورت گرفت برنامهبه طور كلی، جهت بهبود و اصالح 

تأكید بر یادگیري فعال شیمی به جاي حفظ كردن و   .0 نوسازي و بازسازي محتواي شیمی بر اساس ایده ها و اصول جدید  .0

استفاده از . 1 انآموز توجه عمده به توسعه نگرشهاي مطلوب در دانش. 1 پس دادن مطالب با تكیه بر فرآیند پژوهش و اكتشاف

رشد تدریجی . سازمان دهی فعالیتهاي گروهی و یادگیري مشاركتی  .1 ابزارها و وسایل ساخته شده در آموزش شیمی
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هاي جدید یادگیري و آموزش، سبب شد تا توجه زیاد به امر یادگیري و تربیت  هاي مختلف علوم تربیتی و ارایه نظریه شاخه

 .برنامه هاي دولتمردان و سیاستگذاران آموزشی قرار گیردنیروي انسانی ماهر در اولویت 

 راهکارها
ضرورت تعریف مجدد هدفهاي آموزشی و سازماندهی   .0 :را با توجه به چهار ویژگی زیر پیشنهاد كردشیمی هاي درسی  برنامه

 شیمیهاي علمی و فرآیندهاي آموزش  محتوا بر حسب ساختار حیطه

آموز در جریان یادگیري مشاركت فعال داشته باشد و از  آموز در فرایند یادگیري؛ به طوري كه دانش توجه به نقش دانش  .0

 طریق دست ورزي و دستكاري به اكتشاف محیط پیرامون خود بپردازد؛

  شیمیهاي درسی و روشهاي آموزش  تاكید زیاد بر نقش پژوهش و اكتشاف در برنامه  .1

هاي درسی و روشهاي  ریزي برنامه توجه به نقش فناوري و كاربرد ابزار به عنوان یک عامل تسهیل كننده یادگیري در طرح  .1

 شیمیآموزش 

هاي آموزشی جدید بر مبناي اصول و  ها و پروژه هاي گذشته، طراحی برنامه ها در برنامه گونه كاستی با توجه به این

آموزش مفهومی -روز شیمی  ز كردن محتواي درس شیمی در پرتو مفاهیم جدید و بهبه رو :رویکردهاي زیر صورت گرفت

هاي علمی؛ كه بر این اساس بسیاري از مفاهیم جامع و بنیادي شیمی مانند  شیمی در كنار یادگیري برخی اصول و واقعیت

توجه به مفاهیم شیمی - اي درسی شده تناوب، مول، ساختار اتم، سینتیک و انرژي، حتی در سطوح پایین آموزشی وارد برنامه

آشنایی با روش علمی و - نامیم شیمی مفهوم محورمی»این رویكرد را در حال حاضر  -فیزیكی جهت درک بهتر مفاهیم شیمی

تري از شیوه اندیشیدن و  آموزان به درک عمیق آموزان؛در این بعد، دانش ها و سطوح تفكر دانش كسب بینش علمی در نگرش

هاي عملی و آزمایشگاهی، مشاركت و بحث و گفتگو با دیگر  و از طریق فعالیت  آورند شمندان به دست میعملكرد دان

آموزان از برخی  آگاه كردن دانش- دهند آموزان، عالوه بر كشف مفاهیم جدید، مفاهیم علمی آموخته شده را تعمیم می دانش

ها،  ي برخی مباحث همچون الیاف، پلیمرها، شوینده یق مطالعهكاربردهاي شیمی در زندگی روزمره و در دنیاي صنعت، از طر

  ها كش داروها و حشره

به .ر زندگی روز مره با آن مواجه هستیم كه به طور مستقیم د.از كاربردترین علوم تجربی میباشد شیمی: گیري بحث و نتیجه
طوري كه به جرات می توان گفت كسی نیست كه در منزل و یا محیط كار با محصوالت و كاربردهاي شیمی در ارتباط نباشد 

از آب و غذایی كه در منزل ویا بیرون می خوریم تا تمیز كردن و ضد عفونی كردن منزل و محیط كار و بسیاري .
بلكه منظور آشنایی تا حد .البته این آشنایی الزم نیست كه در حد اصولی باشد.محتاج علم شیمی استتفریحات،همگی 

شناختن مواد شیمیایی كه روزانه با آن سروكار داریم ،كاربردهاي آنها وكمک گیري از آنها در مشكالت مختلف ،رفع مسمومیت 
ه است تا سبب شد  كاربردهاي متنوع علم شیمی در زندگی روزمره .به عنوان بازي و سرگرمی وامثال آن باشدمواد شیمیایی با 

كند تا  استفاده از رویكرد مفهومی در آموزش شیمی ایجاب می. محور صورت پذیرد -اي به آموزش این علم آزمایشگاه توجه ویژه

گیري از رایانه براي  اي به بهره هاي رایج در یادگیري شیمی، توجه ویژه فهمی براي درک عمیق مفاهیم و جلوگیري از كج

وجود سطوح تفكر سه بعدي و پوشش دادن . یی در مقیاس مولكولی و ساخت مدل صورت گیردسازي پدیده هاي شیمیا شبیه

محور علم شیمی  -هاي مختلف ماكروسكوپی، مولكولی و نمادي در علم شیمی، سبب شده است تا طرح آموزش زمینه حیطه

یادگیري و بررسی  -ایند یاددهیمورد استقبال پژوهشگران واقع شده و از آن به عنوان یک الگوي كامل مطالعاتی در فر

محور شیمی به صورت سه بعدي و توجه به سطوح تفكر  - آموزش زمینه. هاي جدید علوم تربیتی استفاده نمایند اثربخشی یافته

ریزي درسی این علم پایه بوده و ضرورت دارد تا  ماكروسكوپی، مولكولی، نمادي و انسانی، یكی از راهكارهاي اساسی براي برنامه

در نتیجه دانش  .اي در برنامه درسی شیمی پیدا نماید استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و نیز انجام آزمایش جایگاه ویژه

آینده ساز كشورمان  ندتا بتوان نداموزان باید همه ي سعی خود را كنیم كه این درس مهم و كاربردي را به نحو احسن فراگیری

 به امید موفقیت هاي روزافزون دانش آموزان كشورمان. ندمیهن عزیزمان به ارمغان آورو افتخاراتی را براي  ندباش
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