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 خالقانه در آموزش شیمیو  های نوینبررسی شیوه
 

 9سپاسگزار سمانه محمدابراهیم زاده

 
 بجنوردسرگروه شیمی کاربردی،  شیمی ارشد کارشناسی

 

 

 کیدهچ
 و صننت   کشاورزی، پزشکی، مختلف هایبخش در که اشدبمی تجربی علوم پرکاربرد هایحوزه از یکی شیمی 

 توانند منی  درس اینن  در پوینا  و فتنا   یادگیری لذا. اس  برخوردار زیادی اهمی  از...  و زیس  محیط و انرژی

 رینزی برنامنه  رویکنرد  تغیینر  با مهم این که. باشد داشته ایرانی آموزاندانش نوآوری و خالقی  در بسزایی نقش

 آموزشنی،  وینن راهبردهای از استفاده بنابراین. اس  دستیابی قابل مفهومی حال  به توصیفی حال  از آموزشی

 نگرشهای تقوی  و متتالی اهداف به رسیدن در ،آموزش بخشر د اطالعات فناوری محور، سؤا  تربی  و تتلیم

 بنا  تربین   و تتلنیم  آمنوزش،  بخش مدرسین وظیفه ترینمهم و ارزشمندترین .بود خواهد مؤثر اخالقی و علمی

 مسنالل  از ایراننی  اسالمی فرهنگ شناختی، دینی، یهاهآموز فرهنگی، بتد به توجه زیرا. باشدمی قرآنی رویکرد

 .         باشدمی پرورش و آموزش در مهم بسیار

 سنؤا   قرآننی،  رویکرد با که شده؛  بررسی  شیمی درس در آموزشی نوین هایشیوه حاضر پژوهش در بنابراین

 هنا، شنیوه  آن بنه  اشاره از پس .باشدمی تدریس در اطالعات فناوری از استفاده به توجه همچنین  و پویا محور،

-منی  تحلیلنی  و ایهکتابخانن  پژوهش روش. اس  شده بیان مؤثر و کاربردی راهبردهای موانع، و چالشها برخی

 .باشد

 

 کلمات کلیدی
 محور سؤا  اطالعات، فناوری قرآنی، رویکرد شیمی، آموزش،  

 نکات برجسته پژوهش
 های نوین آموزشیبررسی شیوه. 

 تخوان ماهیاراله الگوی اس(Fish bone) های فتا  و پویابرای آموزش شیمی مبتنی بر روش. 

  ها و موانعو بیان برخی چالش آموزش بخش در مدرسین نقش و کاربردی پیشنهاداتاراله. 

                                                           
 
 nanoteach@yahoo.com 
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 های نوین و خالقانه در آموزشرسی شیوهرب 

 

 

 مقدمه -9
ی هر روز با استفاده از نیروی محرکه خود تحوالت جدیدی را بنرا  سرع  و قدرت با تحو  موج که اس  کوتاهی زمان 

 قنرن  های پاینانی  گسترش فناوری اطالعات در سا . [۱]اس  واضحآورد که آثار آن در محیط آموزشی کامالً  بشر به ارمغان می

کارگیری این پدیده را در فرایندهای یاددهی و ینادگیری افنزایش داده    های آموزشی کشورها لزوم بهورود آن به برنامهو بیستم 

های سنتی یاددهی و یادگیری چنندان کارسناز   شیوه ،شود به روز مجهز به فناوری اطالعات می در واقع در جهانی که روز .اس 

های اطالعناتی و ارتبنا    های علمی بدون دسترسی به منابع موجود در پایگاه امروزه دیگر ممکن نیس  که پژوهش .نخواهد بود

های فهنیم و   ه بتوانند داوریدارد، کی یها به انساننیاز ده تکنولوژی آین[. ۲]با سایر مؤسسات بتواند پیشرف  زیادی داشته باشد

ر حا  تغیینر اسن ، بنه    های تازه پیدا کنند و روابط را در واقتیتی که به سرع  د دقیق داشته باشند و راه خویش را در محیط

 .[۱]نیاز دارد، چاالکی تشخیص و تمیز

فقنط  ، همواره متتقد بودند که هدف از آمنوزش شنیمی،   های درسی شیمی ی گذشته، متلمان و طراحان برنامه در دهه

. باشنند « سنواد شنیمی  »اس  کنه دارای   افرادیآموزان برای ورود به دانشگاه نیس ؛ بلکه هدف اصلی تربی  سازی دانش آماده

چننان آمنوزش   اس ، بنابراین علم شنیمی بایند آن   مربو  به شیمی ثیر علم و فناوریأای تح  ت ی امروز به طور فزاینده جامته

کیند قنرار گینرد و    أمورد توری با هدف افزایش رفاه، بهداش  و بهرهداده شود که ارتبا  آن با زندگی، صنت ، فناوری و جامته 

 .دهند قرار  زندگی مورد استفاده  های خود را در آموزان بتوانند آموخته دانش

 : ر یك نگاه ساده آن را به صورت زیر تتریف کردتوان د با آنکه سواد شیمی دارای گستردگی فراوانی اس ؛ اما می

شخص . گویند ی علم شیمی را سواد شیمی می های علمی مورد نیاز در زمینه درک مفاهیم، فرایندهای علمی و آگاهی»

شنیمی  های روزانه و علم  های علمی مشاهده شده در فتالی  ها و پدیده تواند ارتبا  مناسبی بین واقتی  می ،دارای سواد شیمی

هنای   های شیمیایی را تشخیص داده و درک کند و از طریق شواهد علمنی، پدینده   تواند انواع پدیده این شخص می. برقرار نماید

گینری و    مشاهده شده در زندگی، محل کار و جامته را به صورت منطقی تجزیه و تحلیل نموده و برای حل مشنکالت، تمنمیم  

 .[3]«یفای نقش نمایدهای احتمالی آگاهانه ا انتخاب گزینه

 

 بیان مسأله -2
تربی  بسیار مهم اس  و آموزش و تربی  نیروی انسانی در دو بتند داننش    و تتلیم امر بخشیبا توجه به این که کیفی 

 کار در الزم تربی  و کاری وجدان و انماف که کنیم تربی  آموزیخواهیم دانشمی و و مهارت از اهمی  خاصی برخوردار اس 

لذا این مهنم بنه دسن      ،باشد می امر تدریس در مشارک  از ناشی که شودمی توانایی به منجر دانایی ، همچنینباشد شتهرا دا

البتنه الزم بنه رکنر اسن  کنه      . یادگیری در آموزش شیمی آشنا باشیم -های مفید و نوین یاددهیمگر این که با شیوه ،آیدنمی

 . باشدنمی ییادده تحقق عدم از ناشی یادگیری تحقق عدم

بایسنتی آمنوزش را از   که . باشند داشته ایرانی آموزاندانش نوآوری و خالقی  در بسزایی نقشتوانند دبیران شیمی می

 :لذا توجه به نکات ریل از اهمی  ویژه ای برخوردار اس . سطح دانش به سطح نگرش رساند

تواند در نگرش آنها نسب  به گیرند؟ آیا آموزش شیمی میکارهای خود را در زندگی بهتوانند آموختهآیا فراگیران می

خواهند زندگی خواهند شیمیدان شوند، اما همگی میآموزان نمیچگونه زندگی کردن تغییرات خوبی ایجاد کند؟ تمام دانش

گونه را جز اینخداوند و الطاف و نتم  های او چیس ؟ سؤاالتی به  ساندنآلی داشته باشند؟ نقش دبیران شیمی در شناایده

های مهم و مؤثر در تدریس شیمی بیان لذا در این تحقیق شیوه. توان پاسخ دادبا تدریس موفق و رویکرد نوین و قرآنی نمی

 .شودمی
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 پیشینه نظری -3

 علم تدریس یا مبنای علمی برای تدریس  -3-9
 -ران صناحب ننام عرصنه یناددهی    کنه خنود از متفکنران و پژوهشنگ    « مبانی علمی هنر تدریس»صاحب کتاب « گیج»

 :داردآید، اظهار مییادگیری به شمار می

چنین طرز تفکری، بنه  . علم تدریس، دربردارنده ادعاهای گزافی اس  که به اعتقاد من، در تحلیل نهایی درس  اس » 

بیننی و  ی که قندرت پنیش  ای هر چند نامتلوم، با تبتی  جدی از قوانین پایدارپذیرد که تدریس خوب در آیندهطور ضمنی می

 [.4]« شودکنتر  زیادی در اختیار خواهد گذاش ، حاصل می

 محتوا و سواد شیمی  -3-2
های شنیمیایی قابنل    کند تا پدیده شود که تالش می ای از دانش بشری را شامل می از لحاظ محتوا، علم شیمی مجموعه

اینن علنم عنالوه بنر بررسنی      . ممی ویژه علم شیمی توضیح دهند مشاهده را در قالب ساختار مولکولی مواد و از طریق زبان تخ

ی سابقه علم شیمی در چند دهنه  رشد بی. کند های شیمیایی، تغییرات انرژی را نیز در آنها بررسی می پویایی فرایندها و واکنش

بسنیار زیناد شنده و    های جدیدی از این علم سبب شده اس  تا تنوع مفاهیم منرتبط بنا علنم شنیمی     شاخه اخیر و پیدایش زیر

آمنوزان،   روی این اصل هم متلمان و هم داننش . ها را نداشته باشند ی این زمینه ی اطالعاتی در همه هلهای درسی توان ارا کتاب

هنای کمنك آموزشنی و همچننین      ترویجنی، کتناب   -های آموزشنی  برای افزایش متلومات خود ناگزیر به استفاده از انواع مجله

 [.5]وجود در شبکه جهانی اینترن  هستندهای اطالعاتی م بانك

 و یناددهی  فراینندهای  در گرفتنه  انجنام  هنای فتالین   کنه  اسن   این متوسطه یدوره در شیمی آموزش از اصلی هدف

 اینن  در. شنیمی  سنواد  سنطح  ارتقای و کاوشگری له،أمس حل زندگی، های مهارت آموزش برای شود ای وسیله شیمی یادگیری

 .شود می گرفته بهره آموزشی اهداف پیشبرد برای شیمی علم های جاربه از و اس  آموزش خدم  در شیمی رویکرد،

پژوهشگران کمك کرده تا بتوانند انتظارات آموزشی خود را  روانشناسی پرورشی و علوم تربیتی به پیشرفتهای اخیر در

متوسطه تربی  شیمیدان  یهیمی در دورش های جدید علوم تربیتی، هدف از آموزشیافته یهبر پای. مشخص کنند درستی به

در علم شیمی، آموزش برخی  های موجودریزی درسی، هدف اصلی با توجه به تنوع و جاربهبرنامه در رویکردهای جدید .نیس 

له، أمس ای اس  برای آموزش مهارتهای زندگی، حلبلکه آموزش شیمی وسیله .اصو  و مفاهیم نظری علم شیمی نیس 

 های آموزشی ودر این رویکردها، شیمی در خدم  برنامه. اخالقی ایی با ماهی  علم، و تقوی  نگرشهای علمی وکاوشگری، آشن

 .[6]شوداهداف آموزشی بهره گرفته می های علم شیمی برای پیشبردتربی  شهروندانی مطلوب اس  و از جاربه

 های دینی در تدریس شیمیآموزه  -3-3
های مختلف مورد بررسی و تفسیر ترین کتب در میان کتابهای آسمانی اس  از جنبهلکتاب آسمانی قرآن، که کام 

متأسفانه بیشتر کارهای تحقیقی در زمینه این کتاب آسمانی روی مباحث کالمی و توجه به ظاهر آیات بوده . قرار گرفته اس 

تفاسیر غلط و گاه بسیار  ،ود اطالعات علمیاس  و اگر هم در گذشته به جنبه علمی آیات پرداخته شده اس  با توجه به کمب

 .سبك و سطحی از آیات شده اس 

گیری ی افزایش چشمدر چند سا  اخیر با گسترش فناوریهای اطالعات، پژوهشهای قرآنی در مراکز حوزوی و دانشگاه

 : به موارد زیر اشاره نمودتوان می ی مرتبط با علم شیمیقرآنمهم موضوعات از . یافته اس 
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 های نوین و خالقانه در آموزشرسی شیوهرب 

 

 

بررسی فلزاتی مانند آهن، انواع متادن و   خورشید و حرکات زمین، نیروی جاربه، لقاح ابرها، زوجی  اشیاء، حرک

عناصر موجود در کره زمین، تمفیه آب، پوشش هوایی حافظ زمین، پدیده فشار هوا، نبود اکسیژن باالی جو، پیش بینی آلوده 

 [.7]ای در مورد مضرات و فواید بتضی خوراکیهترتیب مراحل خلق  انسان و جهان و مطالبشدن محیط، 

-البته الزم به رکر اس  با پیشرف  علوم هر روز موضوعهای علمی جدیدی قابل تطبیق با آیات کریمه قرآن کشف می 

 .شود و به همین عل  در آینده بر موضوعهای علمی قابل تفسیر اضافه خواهد شد

 نقش فناوری اطالعات در آموزش شیمی  -3-4

 وتر در شیمی یکاربرد کامپ   -3-4-9

ای از آنهنا  گذارد که در یك نگاه سنطحی پناره  های گوناگون تأثیر میکامپیوتر بر شیمی مانند ابزارهای دیگر، به صورت

هنای شنیمی،   ی چکیدهاداره ،برقراری ارتبا  همزمان با سرویس بازیابی اطالعات برای مثا ،. ای دیگر پنهان اس آشکار و پاره

اگر چه  ،ای جدیدر قرمز تبدیل فوریهیسنج زصوال به برخی مهارتهای کامپیوتری نیاز دارد، در حالی که کار کردن با یك طیفا

خنش بسنیار مهمنی از    بوری کنامپیوتر بنه صنورت    ناحاضر ف در حا . به این نوع مهارتها نیاز ندارد ،دستگاه تمام خودکار اس 

هنای کنامپیوتری   ی کنافی از مهنارت  ای خود بنه انندازه  انان برای انجام کارهای حرفهآمده و ضروری اس  که شیمیدشیمی در

 .برخوردار باشند

 :های کامپیوتر در شیمی به دو بخش اصلی تقسیم می شود کاربرد

  .آیدمیی آزمایشگاهی که در آنها کامپیوتر به صورت جزلی از دستگاه درافزاری و استفادهاتما  سخ  (الف)

ی مقناالت  ، که شامل محاسبات عددی و عملیات پردازش مختمر اطالعات مربو  به چکیدهافزاریی نرمستفادها( ب) 

 .اس 

 کامپیوتر های رقمی جدید    -3-4-2

 کننند کنه قنبالً   کاری و تبدیل منی ای اطالعات را دس ها به گونهاین دستگاه. مانندی هستندهای توانمند و بیهدستگا

تواننایی  /گوناگونی نمایش اطالعات/پایین بودن میزان خطا/رد بسیار سریعکعمل. گونه اعما  بودقادر به انجام این تنها مغز انسان

 .باشدها میاز خموصیات این کامپیوتر/ عملکرد رقمی/ انتقا  شرطی/برنامه های رخیره شده

 هاکاربرد علمی کامپیوتر  -3-4-3

 یروند و بدون شك شیمی نیز از این امنر مسنتثن  های علوم جدید به کار میکامپیوتر های رقمی تقریبا در تمام شاخه 

در  هنا تقریبناً  بنه تنازگی کامپیوتر  . ز ادامه داردحا  نیبهآغاز شد و تا ۱551های کامپیوتر در علوم از نفور تدریجی روش. نیس 

انند و حضنور گسنترده و عنادی آنهنا در      منده آهای گوناگون علوم به صورت ابنزاری مهنم در  های شاخهها و کاوششیتمام آزما

 .[8]های علوم، ممکن اس  موجب نادیده انگاشتن اهمی  آنها شودبسیاری از شاخه

 سازیسازی و شبیهبهینه سازی،مدل   -3-4-4

 کننش بنردن بنه بنرهم   هنای شنیمیایی بنرای پنی    ها و سیستمدستگاه ها،سازی آزمایشگاهسازی و شبیهاکنون مد هم 

تنوان در  هنا را منی  کنامپیوتر .شودمترهای قابل تنظیم و به دس  آوردن بهترین مقدار آن، به صورت یك امر عادی انجام میپارا

به کار برد و سپس آنهنا را نسنب  بنه پارامترهنای      ،های شیمیاییها و دستگاههای مورد استفاده در طراحی آزمایشسازیشبیه

سنازی  هنا بنرای بهیننه   هنا و دسنتگاه  تر از نمونه واقتنی آزمنایش  بسیار باصرفه ،ر اقتمادیاین کار از نظ. ظیم بهینه کردتنقابل 

 بنه  کنه  افنزاری  ننرم  .اس    CrystalMaker با شیمی لکولیوم ساختار سازیافزارهای شبیهنرمطور مثا  یکی از به .[8]اس 

 بنه  و نمنود  سنازی  آماده و طراحی موس حرک  و کلیك چند و آسانی به را مواد مولکولی و شیمایی ساختار توانمی آن کمك
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 هاکریستا  ساختار درک و تجسم برای راه ترینساده افزارنرم این گف  توانمی واقع در. کرد کار هاآن روی بر بتدیسه صورت

 . (۱شکل)باشدمی هامولکو  و
   

 
 

 

 

بنه   ،رودهنا بنه کنار منی    برای مطالته بر روی ساختار مولکو  ، کهولیکسازی ساختار مولیهشب افزارنرم این هایویژگی از برخی

 :شرح زیر اس 

 بردکه میزان تمور دانش آموز یا پژوهشگر را به طور چشمگیری باال می؛ زیبا و جدید کاربری رابط. 

 مولکولی ساختارهای انواع از پشتیبانی. 

  باننك  اطالعنات،  بانك کمبریج هایسازه :جمله از اطالعاتی منبع ۱5 بیش از تاطالعا استخراج و نمودن وارد قابلی 

 .پروتئین اطالعات

 چاپ قابلی  با تماویر نمایش در باال رزولوشن. 

 تمویر در حرک  و چرخش قابلی  با بتدیسه صورت به نمایش. 

 رایج هایفیلم فرم  در بتدیسه شده طراحی تمویرهای سازیرخیره توانایی. 

 مدیریت و کنترل آزمایش ها   -3-4-5

 از مولکول سه بعدی نمایش

 های شبیه سازی شدهمولکولنمایش 

راهنمای 

مولکول ها 

با تمایز 

 رنگی ها

ویرایش  ابزار

گرافیکی 

 مولکول ها

 CrystalMaker افزارنرم با شیمی ساختار مولکولی سازشبیه تکنولوژی اجزای تحلیل: 9شکل
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 های نوین و خالقانه در آموزشرسی شیوهرب 

 

 

اینن منورد ممکنن اسن  ننوعی برتنری بنرای ابنزار         . های جدید شیمیایی، شامل یك کامپیوتر هستندهبیشتر دستگا  

 آنچه . ای درون ابزار قرار گیرد که به کلی از دید کاربر پنهان بمانداما این امکان نیز هس  که کامپیوتر به گونه .شود محسوب

تنرین کناری بنود کنه     ها ابتداییثب  داده .های کامپیوتری اس مت، شیمی دستگاهی جدید به کلی وابسته به سیسروشن اس 

هنا  هنای قنرار گرفتنه در درون دسنتگاه    رکامپیوتامروزه، میکروکامپیوتر یا مینی. دادهای شیمیایی انجام میهکامپیوتر در دستگا

هنای تارینك و سنایر کارهنای     نتنظیم طیف شاهد یا جریا بندی مجدد عادی،رجهبررسی خطا، د :ای الزم مانندهتوانند کارمی

جا ریشنه  از همین ،روددر واقع اصطالح شیمی به کمك کامپیوتر که برای آزمایشگاه به کار می. قبیل را انجام دهند الزم از این

 .[8]گیردمی

 رخطا و آما   -3-4-6

هنای  همه داده. کار داردو  گیری سرهای آن با اندازهرو بیشتر بخش این شیمی تا حد زیادی یك علم تجربی اس  و از

 :مشاهده شده در مترض دو نوع خطا هستند

هنا  گینری و در تکرار انندازه دارد  یالگو و جه  خاص ،خطای سیستماتیك که اغلب به آن خطای متین می گویند( ۱) 

پاینانی ینك تیتراسنیون     یبندی بورت، برای ارزیابی نقطهواندن درجهعنوان مثا  دق  در صحیح خ به. شودن تکرار میهمچنا

  (.۲شکل) باشدمهم می

خطای تمادفی با اینکه در هر آزمایش هر دو نوع خطا را باید در نظر داش  اما منبع ایجاد و چگونگی بررسی آنهنا  ( ۲)

 آزمنایش  در بینیپیش قابل غیر و ناشناخته یراتتغی اساس بر تجربی های گیری اندازه در تمادفی خطاهای .[8] متفاوت اس 

 .دهدمی رخ محیطی زیس  شرایط در یا و گیریاندازه ابزار در اس  ممکن تغییرات این. شودمی ایجاد

 

 

 
 [1]پیوند مسائل آزمایشگاهی و تئوری در قالب تمرینات منزل برای فعال کردن یادگیرنده :2شکل

 

 افزارها  نرم   -3-4-7

 یاسنتفاده . توان بنه نتنایج مهمنی دسن  پیندا کنرد      هایی هستند که با نمب آنها بر روی کامپیوتر میبرنامها افزارهنرم         

 :  تند ازمتمو  از این برنامه ها عبار

سنازی  مند  ، الگوریتم توسته و ،محاسبات ریاضی و ،هاها و واکنشپیشگولی انواع خواص مولکو  رسم ساختار مولکو ،

افزارهنا کنه   توسنته ننرم   ،های مهندسی و علمیگرافیك ،ها، تحقیق و به تمویر کشیدنآنالیز داده ،برداریسازی و نمونهو شبیه

ی یهنا آنهالی که دارای فرمو  کی نیز باشند، حل کردن بسیاری از مسالل محاسباتی فنی، مخموصاًتوانند دارای رابطه گرافیمی

 .شامل ماتریس و بردار هستند
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 افزارآشنایی با نرم(Gaussian 98w,03w,09w)  

یکی از عمومی ترین برنامه کامپیوتری محاسبات شیمی کوانتومی سری گوسین اس  که بوسیله گنروه جنان پاپنل در    

 .یترزبورگ توسته یافته اس پ

هراندازه و  های مولکولی باهای تئوری باید برای همه سیستممد  :این پایه استواراس  که بر۲گوسین تئوری یفلسفه 

-های پایه حاصل شدهمجموعه های تئوری بااز ترکیب روشگوسین  های شیمیایی درمد . نوعی بطور یکسان قابل اجرا باشند

 .باشدها میها و واکنشمولکو  بینی خواص بسیاری ازقادر به پیش گوسین رافزانرم. اند

هنای  ، انرژی و سناختمان حالن    اریساخت های مولکولی ومحاسبه انرژی :افزار عبارتند ازهای این نرمبتضی از قابلی  

 [.۱1]ای الکترونیهو دانسیته  استاتیكخواص ترموشیمیایی، پتانسیل الکترو های ارتتاشی ،گذار فرکانس

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات -4
های متنوعی در زمینه محنیط زیسن  و مسنالل اجتمناعی در تندوین محتنوای        های درسی شیمی، از موضوع در برنامه

 :های زیر اشاره کرد توان به موضوع برای مثا  می. آموزشی استفاده شده اس 

 ها اقیانوس بر آن تاثیر و زمین کره شدن گرم 

  اوزون الیه شدن شدن و سوراخنازک 

 جایگزین های سوخ  و انرژی بحران  

 و بررسی ویژگیهای آن زندگی در آن اهمی  و آب 

 آن بر شریط آب و هوایی  اثرات و ای گلخانه اثرات 

 بازیاف و  ناپذیر تجزیه و پذیر تجزیه پالستیکهای 

 انسانها سالمتی بر آنها تاثیر و الکلی نوشیدنیهای و سیگار ممرف 

 سوز بنزین و سوز گاز موتورهای  

 و پاک های سوخ  هوا، آلودگی ... 

: ای شیمی هستند کنه برخنی از آنهنا عبارتنند از     آموزان برای حل مسالل رکر شده، نیازمند یادگیری مفاهیم پایهدانش

 ....های شیمیایی، انرژی، آنتروپی، استوکیومتری، شیمی آلی، اسیدها، بازها و  تتاد 

شنوند تنا    های مختلف تکنرار منی   ه در زمینهألای رکر شده به همراه دیگر مفاهیم، چندین بار برای حل مس همفاهیم پای

ه و ننوین در  انن هنای خالق بننابراین توجنه بنه روش   . دسن  آورنند   آموزان مهارت الزم برای به کارگیری آنها را در عمل به دانش

 . رد توجه قرار گیردلذا الزم  اس  موارد زیر مو. یادگیری بهینه مؤثر اس 

 

 توجه به مراحل یادگیری  -4-9
 دگی و تواننایی مخاطبنان داننش قبلنی     قمد، عزم و اراده و تمایل یادگیرنده شرایط روانی، آما: ماده ساختن فراگیرانآ

هنای اولینه   آموز نسب  به موضوع میزان عالقه نسب  به مبحث و در نظنر گنرفتن تنوان رهننی فراگینر از گنام      دانش

 [.4]اس 

                                                           
 
 Gaussian 
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 (دهدها ارتبا  میهای قبلی آنموضوعات و مطالب جدید را با مطالب گذشته و تجربه) رضه داشتنع. 

  (4و اصل مجاورت 3استفاده از اصل تداعی)مقایسه  و تجربه کردن. 

 تتمیم دادن بیان مطالب به صورت یك اصل یا حکم. 

  [.۱۱]به کاربستن مطالب آموزشی از طریق حل مساله یا تتیین تکلیف 

ساع  و داخل شیشه ساع  یك قطته  شیشه یك باالی آن ،  بشری حاوی بلورهای ید، که در3طور نمونه در شکل به

 ،بایسنتی در پاسنخ   آمنوز داننش . تغییر فاز تمتید بلورهای یند را بنویسنید   ی؛ متادلهاس  و سؤا  این اس  شده داده قرار یخ 

 :را بنویسد ۱ یتادلهم
(۱)                                                                            I2(s) ---Δ----> I2(g)                                  

 

 

 
 [92]نمونه تمرین برای بحث و یادگیری فعال :3شکل 

 

 های نوینی با شیوهمیش آموزشبرای  (Fish Bone)ی استخوان ماهی الگو  -4-2 
 مشناهده  روزمنره  زنندگی  در استفاده مورد محموالت در وضوح به شیمی دانش بر مبتنی بشر افزون روز هایپیشرف 

 ینا  جامتنه  اعضنای  از یکنی  توسنط  کنه  اس  بوده ایخالقانه ایده یك از شده تجاری نتیجه محموالت این از بسیاری. شودمی

 اسنتفاده  شنرایط  دیگر موارد در بلکه ،نمایدمی کمك هاخالقی  این توسته به تنها نه شیمی فهم. اس  شده مطرح دانشجویان

 صنحیح  آمنوزش  رو اینن  از. شنود می زیس  محیط حفظ یا باال وریهبهر باعث که نمایدمی فراهم را شیمی محموالت بهینه از

-منی  تندریس  فرایند در یادگیرنده فتا  نقش با مفهومی رویکرد به توصیفی روش از حرک  با دبیرستان دوره در شیمی درس

 بیننی  جهنان  بنه  توجنه  با نوین روش به شیمی آموزش برای مدلیلذا . داینم فراهم را درس این اهداف در موفقی  زمینه اندتو

 (.4شکل)شود اراله می و فناوری توحیدی

                                                           
 .تجربه یا یادآوری یك چیز سبب یادآوری چیزی مشابه با آن چیز یا متفاوت با آن چیز می شود 3

 .یتنی اگر دو فکر، یا دو چیز با هم تجربه شوند، اراله یکی از آنها موجب یادآوری دیگری می شود 4
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 عوامل مهم و کلیدی یادگیری مؤثر  -4-3

 آموزه های دینی   -4-3-9

آزادی انسانی در بندگی خداونند اسن  و نشنا  بناطنی او در     . باشدتربی  آدمی باید با متنوی  و نشا  باطنی همراه  

. شنود رفتاری بنا دیگنران منی   خویی و نیكنشاطی که سرمنشأ خالقی ، آزادی، صمیمی  و نیك. دهدآشنایی با ملکوت رخ می

 "دانش"تردید به ارتقای بدون  ،سازی و دانش پژوهشی تکیه کندهای دینی در فرایند اندیشهاگر نسل جوان و نوجوان به آموزه

 [.۱3]اس  نایل آمده اس  "خودشکوفایی"خود کمك کرده و به غای  تربی  که همان فرزانگی و  "منش"و تتالی

 :[۱5-۱4-6]شوند عبارتند ازکار برده میهای قرآنی که در شیمی بههایی از این آموزهنمونه

 همانا ما پیمبران خود را با ادلّه و متجزات فرسنتادیم و   ": دگویاز اعجاز آهن در قرآن می"  ۲5 یهآی"ی حدید سوره

را کنه در آن هنم سنختی    ( و دیگر فلنزات ) با ایشان کتاب و میزان عد  ناز  کردیم تا مردم به راستی و عدال  گرایند، و آهن 

م شنود کنه خندا و رسنلش را بنا      آفریدیم، و تا متلو( نیز برای حفظ عدال  ) و هم منافع بسیار بر مردم اس  ( جنگ و کارزار )

 ." اس ( نیاز و از یاری خلق بی) که خدا بسیار قوی و مقتدر ( هر چند ) ایمان قلبی که یاری خواهد کرد؟ 

ای که در آیه. منافع فراوان دیگر در صنایع و تمام شتب زندگی بشر دارد و  اس التادهنیروی فوقآهن دارای : نکات آیه

 ۲6عندد اتمنی آن    و  !اسن   57قرآن اس  و وزن اتمی آهن  57ی ، سورهحدیدو اس   ۲5ی ه آیهآن از آهن سخن گفته شد

 !اس  ۲6ی آهن با احتساب بسم اهلل نیز ی آیهاس  و شماره

 های دینی آموزه  ندگیزومدرسهمیانپیوند محوری سؤال

 طالعاتا وریفنا

 

 افزارنرم آفرینندگیایجاد توانایی

 آموزش فعال شیمی 

 تشکیل گروه

 ریابزار بص

 یدیتوح ینیب جهان و یفناور بر یمبتن یمیش آموزشبرای  (Fish Bone) ماهی استخوان الگوی. 4 شکل
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 تنر شنده و در اثنر    امروز ثاب  شده که هر اندازه انسان به سم  آسمان برود، هوا رقینق  : نبودن اکسیژن در باالی جو

 : قرآن این مطلب را در قالب مثا  بیان فرموده اس . گرددتنفس مشکل می نبودن اکسیژن،

کند و کسی را کنه گمنراه   ی او را برای پذیرفتن اسالم باز میماید، سینهنخواهد هدای  پس خداوند، کسی را که می» 

  (۱۲5ی،آیه امانت یسوره) .«رود دهد، مانند کسی که به آسمان میقرار می کند و در فشاری او را تنگ مینماید، سینهمی

 (۱3 ی، آیهنبای سوره. )"های بزرگ قرار دادیمبا شراره( خورشیدی)و چراغی  ": ماندخورشید بمثابه چراغ می 

خورشنید از عنمنر   . دهدسوزاند و نور و گرما میتشبیه خورشید به چراغ به این متنی اس  که خورشید سوختی را می

سنوزد و بنه هلینوم    به دلیل دمای بسیار زیاد درون آن، پیوسته بخشنی از هیندروژن منی   . اس  یل شدههیدروژن و هلیوم تشک

 . ماندو به این ترتیب بمثابه چراغ می. کندشود و مقادیر زیادی نیز انرژی مانند گرما و نور و تشتشتات آزاد میتبدیل می

 تلنخ و   دیگری شنور و  او کسی اس  که دو دریا را درکنار هم قرار داد یکی گوارا و شیرین و ": ی غلظ تفاوت درجه

  (53یآیه ،فرقانی سوره. ) "باش و نزدیك نیا  گوید دوردر میان آنها برزخی قرار داد گویی هر یك از آنها به دیگری می

پنردازد و بنه تناسنب    های او در نظام آفرینش منی این آیه به استدال  در عظم  خداوند از طریق بیان نتم : نکات آیه

انگینز  یکی دیگر از مظاهر شنگف  . نمایدهای شیرین و شور میبیان نزو  قطرات حیات بخش باران اشاره به مخلو  نشدن آب

شنیرین  کند که چگونه یك حجاب نامرلی و حالل ناپیدا در میان دریای شنور و  قدرت پروردگار را در جهان آفرینش ترسیم می

تفناوت   "اینن حجناب ننامرلی همنان     : البته امروز این را می دانیم کنه . دهد آنها با هم آمیخته شوند گیرد و اجازه نمیقرار می

شود تا مندت مدیندی بنا هنم     آنها اس  که سبب می "وزن مخموص  "و به اصطالح تفاوت  "درجه غلظ  آب شور و شیرین 

 .نیامیزند

 یار مهمی در ادامه حیات در کره زمین دارند این الینه محنافظ بنا ننابود کنردن شنهاب       جو یا اتمسفر زمین نقش بس

 ؛همچننین  .شودو  آنها و آسیب رساندن به موجودات زمین میقآیند مانع سهای کوچك و بزرگی که به سم  زمین میسنگ

-فرابنقش نیز که به صورت خیلی جزلی میامواج  ،دهدضرر و مفید اجازه عبور میهای بیدر مورد نور خورشید نیز فقطه اشته

 ،شنود باعنث منی  کنه  زون اسن   ویا ا O3ترکیب آن بمورت  ،اتمسفر زمین. نندکز گیاهان از آن عبور نتتوانند برای عمل فتوس

کرد دیگری که اتمسفر دارد این اس  دمای زمنین  رکا. دداخل آن حفظ شود و پراکنده نشو زمین در یاکسیژن موجود در کره

آسنمان را سنقفم محفنوظ قنرار     " :به این خاصی  اتسفر زمین اشاره شده اسن   3۲آیه ، در سوره انبیا .داردتتاد  نگه میرا م

 ."کنند هاى آن اعراض مم دادیم ولی آنان از نشانه

 داراسن  یکنی از اینن     ،که بنرای ادامنه حینات روی آن ضنروری اسن  را      هایی رازمین همه ویژگی: ی جوهف  الیه

 ،واژه سماوات که در قنرآن بنه آن اشناره شنده     .کندا اتمسفر زمین اس  که مانند سپری از موجودات زنده حفاظ  میهیویژگ

انند کنه اتمسنفر    دانشمندان دریافتنه . رودجو به کار می یبرای هف  الیه برای اشاره به آسمان باالی زمین به کار رفته و دقیقاً

ترین الیه به زمین نزدیك .ارددها با هم فرق فشار و گازهای تشکیل دهنده الیه ،یکیخاصی  فیز ؛های متتددی داردزمین الیه

قنرار   ازون یاستراتوسفر اسن  کنه در آن الینه    ، باالی تروپوسفر .در صد حجم اتمسفر در آن قرار دارد 51تروپوسفر اس  که 

مزوسفر اس  و باالی آن ترموسفر وجنود دارد   ، وسفرالیه باالی استرات .دهدهای ماورا بنفش در آن رخ میجذب اشته داشته و

کیلومتر از زمین فاصله دارد کنه   561تا  481آخرین الیه اتمسفر زمین  .ترموسفر نیز الیه یونسفر وجود دارد یو در داخل الیه

 :آیاتی از قرآن کریم که به این موارد اشاره نموده ،عبارتند از .اگزوسفر نام دارد

و پس از آن به آفرینش آسمان پرداخ  و هف  آسنمان   همه موجودات زمین را برای شما خلق کرداوس  خدایی که "

 (۲5 ی، آیهبقرهی سوره). "همه نظام آفرینش داناس  را بر فراز یك دیگر بر افراش  و او به هر چیز و

 (۱۲ ی،آیهفمل ی سوره). "درید و در هر آسمانی کار مربو  به آن را وحی فرموفآنگاه هف  آسمان را در دو روز آ"
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 تعاملو  فضایی پویا همراه با گفت و گو  سؤال محوری با ایجاد   -4-3-2

گنری  گویی و نمیح را جایگزین فرهنگ سخن "گف  و گو"متلمان و مربیان موفق کسانی هستند که بتوانند فرهنگ

 . نشیندم به ثمر میآموزش و پرورش فتا  در تتلیم و تربی  در فرایند تتامل و تفاه .کنند

یادگیری شور و نشا ، رغب  و کنجکناوی، ابتکنار و    –با گسترش فضای گف  و گو و تفاهم و تتامل در فرایند یاددهی 

گیرد، و از این فضای پویا، جریان تتلیم و تربی ؛ شناداب و  آموزان رونق و شتاب میخالقی  و مترف  و بمیرت در میان دانش

 [.۱3]شودبخش میفرح

تتلیم و تربی  سؤا  . آموز یا ایجاد سؤا  برای او از سوی متلّم یا کتاب درسی باشدطرح سؤا  می تواند از جانب دانش

-کردن لنذت منی   سؤا  از آموزلذا دانش ،آموز فتالتر اس آورد و نقش دانشآموزان را پرسشگر و جستجوگر بار میمحور دانش

آمنوز بنا مسنأله و فتنا      برانگیختن حس کنجکاوی باعث درگیر کردن داننش . شودهمچنین حس کنجکاوی او  تقوی  می. برد

شود، ولی تتلیم و تربی  پاسنخ محنور همنراه بنا حنذف      شود و فراگیر با ایجاد پرسش وادار به تفکر میهای راکد میکردن ایده

 . کنجکاوی اس 

ر باشند، یادگیری آنها متننادارتر ولنذا دارای   آموزان از مجا  پرسش کردن و طرح مسأله بیشتری برخورداهرقدر دانش

طرح سؤا  احساس نیاز به یادگیری و برخنورداری از آرامنش ناشنی از آن در وی تحرینك شنده و      . کیفی  واالتری خواهد بود

 [.4]دومستتد دریاف  پاسخ و برانگیخته برای یادگیری می ش

 زندگی همراه آموزش تدریس معلم با اتکا به اصل پیوند میان مدرسه و   -4-3-3

ی عملنی در محنیط کنار بنه     سنب تجربنه  های کبه اتکا به اصل پیوند میان مدرسه و زندگی باید همراه آموزش، فرص 

به این متنا باید متلمان به دو شکل رسمی و غیررسمی، مستقیم و غیرمستقیم، نظری و عملنی  . آموزان آموزش داده شوددانش

 [.۱3]آموزان کار کنندبا دانش

 های آفرینندگی در فراگیرانایجاد توانایی   -4-3-4

آموزان و دانشنجویان  های آفرینندگی در دانشترین هدف آموزش و پرورش  در تمام سطوح تحمیلی ایجاد تواناییعالی

حل مسأله با وجود این، تفاوت بین آفرینندگی و . آفرینندگی و خالقی  از لحاظ ماهی  به حل مسأله بسیار نزدیك اس . اس 

در آفرینندگی فراگیر هم موقتی  . تری دارداز آفرینندگی اس  و از آن هدف مشخص تریاین اس  که حل مسأله فتالیتی عین

 . ا نتایج تازه و بدیع همراه اس آفریند و بمسأله و هم راه حل آن را خود می

 پیشنهادات برای تفکر آفریننده   -4-3-4-9

  های خاص محدود نکنیدموقتی تجارب دانش آموزان را به. 

  های غیرمتمو  و بدیع ارزش قالل شویدها و اندیشهبرای طرح سؤا. 

 فرصتهایی برای خودآموزی و یادگیری اکتشافی در اختیار یادگیرندگان قرار دهید. 

 نسب  به تفاوتهای فردی یادگیرندگان با احترام برخورد کنید. 

  سرمشق قرار دهیدرفتارهای آفریننده را برای فراگیران. 

 [.۱6]ی باال بردن سطح آفرینندگی استفاده کنیداز روشها و فنون ویژه 

 افزارهاستفاده از نرما -4-3-5

 .نمونه زیر توجه شود چند برای مثا  به. اس افزار استفاده از نرم کی از ابزار مهم در یادگیری فتا ی

 Chem Sketchنرم افزار    -4-3-5-9
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شود باعث می. آموز هم در تمرینات خواسته شودشود باید از خود دانشه متموال در شیمی آلی استفاده میاین ابزار ک           

 .آموز بیشتر با موضوع درگیر شود و برای مدت طوالنی در رهن باقی نگهدارددانش

 

  
   

 

 : atom visualizer   افزار نرم   4-3-5-2

جدو  عنمر مورد  هایخانه روی بر کلیك با که اس  کم حجم و ساده ساختاری با مندلیف جدو  یك افزارنرماین 

 (.6شکل)یدآه صورت سه بتدی و متحرک به نمایش در میهای اطراف هسته بالکتروننظر همراه با 

 

 
atom visualizer  افزارنرم : 6شکل  

 

 Chemistry Mobile افزار نرم  -4-3-5-3

 رشته دانشجویان و آموزاندانش ویژه ،و اجد و هایفرمو  یادگیری به کمك برای ایحرفه و قدرتمند اپلیکیشن یك 

 اس  داده جای خود در را شیمی و اجد و هافرمو  تمامی مهندسی افزارنرم این .باشدمی شیمی مهندسی خموص هب شیمی

 افزارنرم این. دهدمی انجام را شیمی هایفرمو  محاسبات چنین هم ،کندمی کمك فراگیر به شیمی درس یادگیری در و

متادالت تتاد   ؛افزارهای این نرماز قابلی  .بود خواهد نمب قابل دآندروی عامل سیستم دارای هایگوشی تمامی روی بر شیمی

های شیمی، برخی فرمو  های چند اتمی، محاسبات جرم مولی، فهرس شیمیایی، انجام محاسبات استوکیومتری، نمودار یون

 (.7شکل) گیرد میبررا در قوانین حاللی 

 

 Chem Sketch[97]در محیط  یادگیرنده(  ب

  نمونه در وایت برد (آ

 افزار و شیوه سنتیمقایسه استفاده از تدریس با استفاده از نرم: 5شکل
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 Chem Mobile افزارمعرفی نرم: 7شکل

  

 Merck PTE HD افزارنرم  -4-3-5-4

 دبیرستان آموزاندانش برای افزارنرم این .اس  اندروید عامل سیستم برای آموزشی افزارهاینرم بهترین از یکی

 شیمیایی عناصر مورد در و داده نمایش بتدی سه صورت به را عناصر تناوبی جدو  اس  قادر افزاربود، این نرم خواهد کاربردی

 ، جوش نقطه و روب نقطه ، نسبی اتمی جرم به Merck PTE HD یبرنامه در .دهدمی قرار اختیار فراگیر در کاملی اتاطالع

 شیمیایی هایواکنش و بوده علمی حساب ماشین نظیربی امکانات دارای و داشته دسترسی عناصر دیگر خموصیات و چگالی

 نمب از پس و داراس  خود در را هاویژگی و امکانات تمام فوق ینامهبر. آسانی قابل محاسبه خواهد بود به استوکیومتری

  .(8شکل)داش  نخواهد را اینترن  به شدن متمل به نیازی

 

 
  Merck PTE HDافزارنرم: 8شکل

 سازینرم افزار محاسبات محلول  -4-3-5-5

 سازین مواجه هستند، محاسبات محلو آکی از مشکالتی که دانش آموزان و دانشجویان شیمی در آزمایشگاه با ی 

یتنی اینکه برای ساختن یك محلو  با یك غلظ  مشخص و یك حجم مشخص از یك نمونه مایع یا جامد چه مقدار . اشدبمی

های مورد نیاز خود تواند محلو فراگیر میدهد و این نرم افزار به راحتی این محاسبات را انجام می .از نمونه باید برداشته شود

 .(5شکل)را به راحتی تهیه کند

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 های نوین و خالقانه در آموزشرسی شیوهرب 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزار بصری  -4-3-6

های هوشمند و حتی حضنور در آزمایشنگاه و انجنام    های نوین در تدریس از جمله؛ رایانه، گوشیاستفاده از فناوری     

 .روندشمار میآزمایش در حین تدریس از جمله این ابزار به

 گردی وب تمرینات   -4-3-7

نقنش مهمنی در    تجربنی  ایههنمون وردنآ بدس  یا لهأمس یك حل ایبر وب از استفادهبا  کوچك بسیار تحقیق تهیه 

حضنور   هنای درس کنالس نند در  توانمنی ن آموزانی کهدانش از دسته آن برای مبتنی بر وبیادگیری . یادگیری فتا  و پویا دارد

 بنه  پاسنخ  بنرای  رستن  و خجنالتی  شناید  کنه  آمنوزانی دانش از دسته آن برای روش همچنین این. باشدمیمفید  ه باشند،داشت

دسنترس   در روز شبانه ساع  ۲4 آموزشی از دیگر مزایای آن این اس  که؛ مواد. باشدمفید می نیز عام، دارند مالء در سئواالت

 از نقطنه  هنر  در ،کامپیوتر یك نشستن مقابل با توانندمی متمرکز،مکان  یك در درس، کالس در حضور جایفراگیران به. اس 

 هنای  سنبك  بنه  نیناز  آمنوزان، داننش  همه برای موثر کالس طراحی منظور به .بپردازند تتامل و دادن گوش مشاهده، به جهان،

ای نموننه . [۱8]اس  تتاملی و نوشتن، و خواندن صوتی، بمری،: یادگیری مختلف های شیوه شامل آنها .اس  متفاوت یادگیری

 .شودبررسی می ۱جدو این روش فتا  تدریس در  تمریناتاز 

 

 

 
  [91]وب تمرینات از ای نمونه:  9دولج

 یازس محلول محاسباتافزار نرم: 1شکل
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 گیرینتیجه -5
 و  پنرورش  و آمنوزش  در مهنم  بسنیار  مسنالل  از یکنی  ایرانی اسالمی فرهنگ دی دربینی توحیاستفاده از جهان

که نکات علمی زیادی در کتناب آسنمانی منا؛ قنرآن، اشناره      ، ضمن اینباشدمی های تدریس فتا  و پویاشاخص

       .شده و تدبر و توجه این علوم برای فراگیران الزم اس 

 شود، بنابراین شناسایی رفتارهای منؤثر در ارتبنا  بنا    میرنده منتهی دانش روانشناسی به شناخ  بهتر از یادگی

های متخممنان، رفتنار سنایر متلمنان و خالقین  گنام       های بتمل آمده، توصیهمحیط، بر اساس نتایج  پژوهش

لنذا آمنوزش    ،هر رفتاری از متلم جزء رفتارهنای شنروع تندریس نیسن     . اس  آموزانمؤثری در شناخ  دانش

 [.4]بخش خواهد بودرمان در این مورد اثای متلحرفه

 با اراله تمریناتی و بررسی پاسخها در جلسه او  (: حسی -المسه ای -سمتی-بمری) توجه به انواع یادگیرنده ها

 .توان با فراگیران آشنا شد و راههای بهینه را دربرگرف سا  تحمیلی می

 از عنواملی کنه باعنث    . اسن   مفیند  انگینزه  افزایش و  کزتمر بر مثب  تفکر از ایجاد انگیزه در فراگیران استفاده

 :توان به موارد زیر اشاره نمودمی ،شوندافزایش انگیزه فراگیران می

 .باشدی درس جه  یادگیری، که در هر رشته تحمیلی خاص آن رشته میبیان هدف از مطالته .۱

  با اکسیژن اتمسفری  NOاکسیداسیون  

 روش آزمایش سازی آزمایش  بر اساس شیمیشبیه

در مجاورت هوا به اکسید نیتروژن  NOرنگ گاز بی

با تشکیل   رنگ شدن سریعای اکسید شده، سپس بیقهوه

 :متادالت. دهدیتریك اسید رخ مین
 6 NO + 3 O2 → 6 NO2 

6 NO2+ 3 H2O → 3 HNO2 + 3 HNO3 

3 HNO2 → HNO3 + 2 NO + H2O 

2 NO+ O2 → 2 NO2 

 -------------------------------------------

4 NO2 + 2 H2O + O2 → 4 HNO3 

 

Both NO (a) and NO2 (b) are radicals. 

 

 

 
بننا شننروع . دهنندرا نشننان مننی NOایننن آزمننایش یننك شیشننه پننر از گنناز 

-ای تبدیل شده کنه آن را منی  به اکسید نیتروژن قهوه NOرنگ کسیداسیون گاز بیا

شنود، بیرننگ   توان در انتهای فوقانی سیلندر مشاهده نمود، زمانی کنه هنوا وارد منی   

گاز قهوه ای رنگ در  دهد زمانی که آب وشدن سریع با تشکیل نیتریك اسید رخ می

 .باشندسیلندر تح  تکان دادن می

 

 

 :آموزیدانش های هپروژ

 چیس ؟ زمین کره شدن گرم در ایهگلخان گازهای نقش 

  ایهگلخان گازهای 

 ایهگلخان اثر 

  زمین کره شدن گرم در ایهگلخان گازهای اثر بررسی 

  هوا و آب تغییرات 

  هوایی و آب تغییرات دالیل 

  یاگلخانه اثر از حاصل نتایج 
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درونی و احساس مسنؤولی  را در خنود رشند     کنند در واقع کنتر افرادی که در خود انگیزه ایجاد می: تسلط برنفس .۲

دانند و به تجزیه و تحلیل اشنتباهات و  مسؤو  اعما  و نتایج حاصل از آن می اندیشند و خود رادهند و مثب  میمی

 .کنندپردازند و راهی برای پیشرف  پیدا میهای خود میکوتاهی

 آموزان تربی  سؤا  محور اس ی در دانشاسبترین محرک محیطی برای تسریع و تسهیل جریان رشد عقالنمن .

هنا و مسناللی از   بلکنه سنؤا   و تسهیل کننده جریان رشد عقالنی باشند؛  د  تواند برهم زننده تتاهر سؤالی نمی

و  باشنند، داشنته  آموز ریشه در وجود دانشمطرح شده و خودجوش  چنین خاصیتی برخوردارند که یا به صورت

بنرایش تبینین    ،ارتبا  و اتما  با عاللق و نیازهای فرد ی بیرونی دارد، حداقلشهیا اگر چنین نیس  و مسأله ری

آمنوز در بزرگسنالی بنا آن    بایستی همسو با ویژگیهای عمری باشد که دانش همچنین تتلیم و تربی  .شده باشد

 [.4]سر و کار خواهد داش 

 پنذیرد، البتنه زمنان   ات جدیند انجنام منی   تمرکز با تشکیل الگوهای فکری و رفتاری و عاد تقوی : تقوی  تمرکز 

 تحمنیلی،  دوره مدرسنه،  توانتمرکز می توانایی بر مؤثر و از متغیرهای اس  دقیقه۲1 تا ۱5 بین تمرکز مطلوب

لذا توجه به این نکات می توانند باعنث تقوین     . [۱۱]روانی اشاره نمود و جسمی سالم  هدفها، انگیزه، متلمان،

 .یادگیری مؤثر اس  تمرکز فراگیران شود که در

 آموزان ضتیف از روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط استفاده در کالسهای کیفی  بخشی و تقویتی دانش

آمنوزان  باشد که در طو  جریان آموزش و یادگیری بنه داننش  که یکی از روشهای آموزش گروهی می [.۱6]شود

متلّم به هنگام ضرورت بنه  . ها بکوشندنند و در رفع آنشود تا مرتّباً از نواقص کار خود اطالع حاصل ککمك می

دهد تا به تدریج از میزان اختالف آنهنا نسنب  بنه    ها میهای آنآموزان آموزش اصالحی متناسب با ویژگیدانش

 .شوندهای آموزشی درس بسیار شبیه یکدیگر میهم کاسته شود و در نهای  در یادگیری هدف

 الکترونیکی گیرییاد مزایای و هافرصت -5-9
 مکان و زمان مرزهای از فراتر یادگیری •

 التمر مادام یادگیری •

 هاایرسانه چند از استفاده با یادگیری در سهول  • 

 دیجیتا  هایکتابخانه به دسترسی •

 .هستند گوناگونی تجربیات و عقاید ها،فرهنگ دارای که آموزانیدانش و دانشجویان بین ارتبا  امکان •

 کشور از خارج متخممان و اساتید درس کالسهای در شرک  •

  آموزشی هایهزینه از کاستن •

 درسی برنامه در انتطاف قابلی  •

 های نویندر استفاده از فناوری موانع و هاچالش -5-2
  ارتباطی موانع •

 امکانات و توانایی با مرتبط موانع •

 رایانه با نسانهاا جایگزینی از ترس خموص به اساتید هاینگرش •

  تغییر برابر در مقاوم  •

 .کندمی مواجه مشکل به را افزارینرم مدیری  که کشور افزارینرم جامته در مؤلف حق قانون پذیرفتن عدم •

 آنالین  صرفاً آموزشهای از یادگیرندگان استقبا  عدم •
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                                                                                                                                                                                                                                                              شیمی ایرانآموزش تمین سمینار هش

 دانشکده  شیمی دانشگاه سمنان، 9312 شهریورماه 7و  6

 

 

  ارتباطات و اطالعات فناوری بخش در متخمص کار نیروی کمبود •

 آموزشی هایبرنامه ارزیابی برای مشخص استانداردهای وجود عدم •

 در آموزشنقش مدرسین و  پیشنهادات کاربردی -5-3
 استفاده  کتب تفسیر قرآناز  در بیان مفاهیم مورد نظر  و گنجانده های قرآنی در کتب درسی شیمیپیام

 .شود

 دنمایی جلب کردن صحب  با را فراگیران عالقه و توجه. 

 ددهی قرار شاگردان اختیار در را واقتی و نیعی تجارب. 

 دبکاهی رهنی و جسمی خستگی از و نماییم فراهم را آموزشی تنوع زمینه. 

 ددهی قرار آموزاندانش اختیار در را صحیح مطالته روش. 

  کندمی دالمی را یادگیری اثر د، زیرا سازی ممکن را آموزش از فوری نتایج به یابیدس . 

 دنمایی صحب  آموزشی کمك وسالل و آموزشی تکنولوژی فلسفه و مفهوم از ،متلمان آگاهی جه  در . 

 دهند نشان اشتیاق و عالقه آموزشی کمك وسالل از استفاده برای دکنی توصیه متلمان به. 

  فرص  ایجاد نمایید الکترونیکی یادگیریبرای فراگیران با. 

 درگیر نمایید با مسالل درسیآموز را دانش. 

 کنید شناسایی را  ای مؤثر فراگیران در ارتبا  با محیطرفتاره. 

  توجه شود مراحل یادگیریبه. 

 شود استفاده از تتلیم و تربی  سؤا  محور. 

 یاد دهید به دانش آموزان را هنجارهای رفتاری. 

 و تدریس مدنظر قرار گیرد وضوح در آموزش. 

 بررسی شود دانش پیش نیاز دانش آموزان. 

 شود استفاده یادگیری -ون یاددهی از الگوهای گوناگ. 

  ه شوددر نظر گرفت زمان فتا  یادگیری. 

 شود ترکیب تدریس الگوهای. 

 شود رزیابیا های دانش آموزانصح  و سقم عملکرد بر اساس میزان دانسته. 

 شود ارزیابی های دانش آموزانصح  و سقم عملکرد بر اساس میزان و کیفی  سؤاالت نادانسته. 

  و تربی  باید قادر کردن دانش آموزان به طرح سؤاالت خوب باشدهدف تتلیم. 

 شود اراله به فراگیران و راهنمایی آنان( غیرفتا -فتا ) روشهای مطالته. 

 اعتماد کافی فراگینر   -3شوق آموختن -۲جه  پذیرش موضوع  -۱ ؛ایجاد عالقه) آمادگی عاطفی فراگیران

 .شود در نظر گرفته (به خودش جه  یادگیری مطالب

 آموزش ... و انتقادی خواندن خوانی، دقیق تندخوانی، اجمالی،: مختلف دروس در خواندن درس  روشهای 

 .داده شود

 طور جداگانه بیان شودبه درسی هر کتب در مطالته صحیح قوانین آموزش. 
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