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 دانشکده  شیمی دانشگاه سمنان، 9312 شهریورماه7و6
 

 

 

 

 

 شیمی انتزاعی مفاهیم یادگیری معنادار در موثری ابزار یلوحه های آموزش

 

 4و پوپک مرعشی3ختاریمنصور م، 2راضیه بنکدار سخی،9*حسن حذر خانی
 

 472شماره تهران، خیابان ایرانشهر شمالی،لیف كتب درسیأت برنامه ریزي و گروه شیمی دفتر عضو هئیت علمیدكتري شیمی آلی و 1
 472شماره تهران، خیابان ایرانشهر شمالی،و تألیف كتب درسی يزیدفتر  برنامه رگروه شیمی  كارشناس ارشد شیمی معدنی، دبیر و كارشناس 4

 472شماره تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، و تألیف كتب درسی دفتر برنامه ریزيگروه شیمی دبیر وكارشناس  ،كارشناس شیمی كاربردي3
 بهمن، دبیرستان پرفسور حسابی    44شهر تهران، بلوار اشرفی اصفهانی،خیابان  5منطقه كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشی ،دبیر 2

 

 

 چکیده
برخی از  این فنن آوري  .شودگوناگونی در فرایند آموزش بكار گرفته می نوظهور و هايامروزه ابزارها و فن آوري

 سناده و ابتندایی   ،تصویر ینا انار   یك  مانندبرخی دیگر و  مدرن، و تخته هوشمند رایانه، تلفن همراه ها مانند

اثنر   یادگیريدر فرایند  یاددهی و می تواند  ،آموزشی هاي این ابزارها به عنوان رسانه استفاده درست از. هستند

ارائنه منسن و و اثنربخش     از ینك سنو،   هاي آموزشنی است كه رسانهاز آن حاكی ها، نتایج پژوهش .بخش باشد

درک ، حنواس فراگینران  از سوي دیگر با ای اد انگیزه و افنزایش تمركنز    وسازد را براي معلو ممكن می مطالب

هناي آموزشنی    لوحنه  هاي مختلنف، رسانه در میان. كندمی تررا براي آنان آسان به ویژه مفاهیو انتزاعی مطالب

 . هستندداقل امكانا  با ح متفاو  آموزشیشرایط ابزاري ساده و قابل استفاده در 

شرایط را براي برقنراري  كه در نظر گرفت آموزش شیمی  هاي ترین لوحهساده را می توان یكی ازجدول تناوبی 

توانند در  ده از آن منی و اسنتفا كنند  آن ها با مفاهیو درسنی آمناده منی   كردن ارتباط موثر با فرگیران و درگیر

مورد توجه تنیو پژوهشنی منا قنرار     هاي آموزشی از این رو طراحی لوحه. ذار باشدگیادگیري معنادار مفاهیو اثر

 هعدد لوح 33، براي نخستین بار لوحه هاي آموزشیطراحی اي هاستانداردپس از تدوین در این پژوهش . گرفت

 مختلنف   ثو مباحن مول، الكترونگناتیوي و رابطنه آن بنا اننواو پیونندهاي شنیمیایی        مانندراي مفاهیو انتزاعی ب

هناي متمركنز و   ها به صنور  گنروه  هو اكنون، اعتبار بخشی لوحه .گردیدتدوین و تولید ، طراحی الكتروشیمی

تعندادي از اینن    .حنال ان ناا اسنت    هاي محقق ساخته درانین استفاده از پرسش نامهفرادي و هونمصاحبه ا

 هااین لوحهاستفاده از  دهد كه نشان می ایج اولیه این پژوهش،نت. استاجرا شده ها در اند كالس درسلوحه

و  كنند مفاهیو یاري منی این معلمان را در تدریس  و دهدآموزان را افزایش میدر فرایند آموزش، انگیزه دانش

  .شودمیدار ایادگیري معنموجب 
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  ....لوحه های آموزشی ابزاری موثر در                       
                    

 

 کلیدیکلمات 
 لوحه هاي آموزش شیمی، مفاهیو انتزاعی، رسانه آموزشی  
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