مقایسهی برنامهی درسی آموزش شیمی با عناوین درسی شیمی متوسطه (دوره دوم) و شیمی محض
علی رجبلو ،*1علی

موحدفر2

 1دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید بهشتی مشهد
2دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید بهشتی مشهد

رشته کارشناسی پیوستهی آموزش شیمی از جمله گرایشهای
چند رشتهای به شمار میآید که به منظور تربیت معلم شیمی برای
دورهی متوسطهی دوم یا کارشناسانی تعریف شده است که عالقهمند
به ادامه تحصیل در دورهی کارشناسی ارشد آموزش شیمی هستند .
این مقاله به بررسی عناوین مطرح شده در کتاب های شیمی
متوسطه دوم با سرفصل های مصوب رشته کارشناسی آموزش شیمی
می پردازد و در پی یافتن پاسخ سواالت زیر است:
 -1آیا محتوای آموزش داده شده در دوره کارشناسی آموزش شیمی
برای پوشش دادن کامل مطالب مطرح شده در دوره متوسطه دوم
کافی است؟
 -2کدامیک از دروس سرفصل رشته آموزش شیمی در پوشش دادن
مطالب کتابهای درسی شیمی دوره متوسطه دوم از اهمیت باالتری
برخوردار است؟
 -3چه شباهتها و تفاوتهایی در محتوای برنامهی درسی دورهی
کارشناسی شیمی محض و آموزش شیمی وجود دارد؟ کدامیک می
تواند بهتر از دیگری معلم را برای یک تدریس مطلوب در دوره
متوسطه دوم آماده کند؟

در این پژوهش در مرحلهی توصیف ،پدیدههای تحقیق بر اساس شواهد و
اطالعات ،یادداشت برداری و با تدارک یافتههای کافی برای بررسی و نقادی در
مرحله بعد آماده شدند .در مرحلهی تفسیر ،اطالعات توصیف شده در مرحله اول،
وارسی و تحلیل گردید .در مرحله همجواری برای ایجاد چارچوبی جهت مقایسهی
شباهتها و تفاوتها ،اطالعاتی که در دو مرحلهی قبل آماده شده بود ،طبقهبندی
و کنار هم قرار داده شد .در مرحلهی مقایسه ،مسالهی تحقیق با توجه به جزئیات
آن در زمینهی شباهتها و تفاوتها و پاسخ به سوال تحقیق ،بررسی و مقایسه
گردید.

[ ]1شورای برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( .)1394برنامه-
ی درسی دورهی کارشناسی آموزش شیمی ویژهی دانشگاه فرهنگیان.
[ ]2شورای برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( .)1394برنامه-
ی درسی دورهی کارشناسی شیمی ویژهی دانشگاهها.
[ ]3حذرخانی ،حسن؛ عابدین ،علیرضا؛ زمانی سیفی کار ،حسین؛ شاه محمدی
اردبیلی ،معصومه .)1396( .شیمی ( ،)1شیمی در مسیر توسعه پایدار-پایۀ دهم دورۀ
دوم متوسطه  .11021-تهران ،شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
[ ]4حذرخانی ،حسن؛ عابدین ،علیرضا؛ زمانی سیفی کار ،حسین؛ شاه محمدی
اردبیلی ،معصومه؛ بنکدار سخی ،راضیه .)1396( .شیمی ( )2پایۀ یازدهم دورۀ دوم
متوسطه .11121-تهران ،شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
[ ]5حذرخانی ،حسن؛ عابدین ،علیرضا؛ فارغی علمداری ،رضا؛ میرزایی ،رسول عبداهلل.
( .)1397شیمی ( )3پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه .11121-تهران ،شرکت چاپ و
نشر کتاب های درسی ایران.

منابع

رشته آموزش شیمی ازجمله گرایشهای چندرشتهای به شمار میآید که به
منظور تربیت معلم شیمی برای دوره دوم متوسطه تعریف شده که هدف آن
کسب دانش ،مهارت و شایستگیهای مورد نیاز برای دانشجومعلمان است ..این
مقاله به بررسی عناوین مطرح شده در کتابهای شیمی متوسطه دوم با سرفصل-
های مصوب رشته آموزش شیمی میپردازد و روش پژوهش آن از نوع توصیفی-
مقایسهای است که در آن ابتدا به بررسی دروس تخصصی رشته آموزش شیمی
پرداخته میشود ،سپس سرفصلهای اشاره شده با عناوین مطرح شده در کتاب-
های درسی شیمی متوسطه دوم مقایسه میشوند در پایان هم دروس تخصصی
رشته آموزش شیمی با رشته شیمی محض مقایسه میشوند که نتیجه آن بیشتر
بودن تعداد دروس تخصصی در رشته شیمی محض نسبت به آموزش شیمی
است در مجموع از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سرفصلهای رشته
آموزش شیمی ،مباحث کتابهای درسی شیمی دوره متوسطه دوم را به طور
نسبتاً کامل پوشش میدهند

برای دستیابی به اطالعات موردنیاز این پژوهش از منابع زیر استفاده شده است :برنامه درسی
دوره کارشناسی رشته آموزش شیمی مصوب  ، ]1[1394برنامه درسی دوره کارشناسی رشته
شیمی محض مصوب  ]2[ 1394و کتابهای درسی شیمی  ، ]3[1شیمی  ]4[ 2و شیمی ]5[3
دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک .همچنین برای دستیابی به منابع موردنیاز
پژوهش ،جستجوی اینترنتی در پایگاههای داده فارسی و انگلیسی با استفاده از واژههای برنامه
درسی ،مقایسه  ،آموزش شیمی انجام شد و مقاالت مرتبط مورد مطالعه قرار داده شد.
بنابر اطالعات به دست آمده ،درسهای شیمی عمومی  1و شیمی عمومی  2از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار هستند و از بین  150مبحث مطرح شده در کتاب های درسی شیمی دوره
متوسطه دوم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ،با گذراندن دروس شیمی عمومی  1و شیمی
عمومی  ،2میتوان به  %66مباحث تسلط پیدا کرد .از بین سایر دروس ،شیمی فیزیک  2با
داشتن ارتباط با  15مبحث و شیمی آلی  2با داشتن ارتباط با  12مبجث از جمله دروس با
اهمیت دوره کارشناسی آموزش شیمی به شمار میآیند.
از  150مبحث مطرح شده در کتابهای درسی شیمی دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی و
ریاضی فیزیک 137 ،مورد آن به طور ویژه در دروس تخصصی رشته آموزش شیمی بررسی شده
است و  13مورد آن به طور خاص در سرفصلهای رشته آموزش شیمی جایی ندارند.
درس شیمی عمومی  1از مجموعه درسهای رشته آموزش شیمی با پرداختن به  61مورد از
مبحثهای مطرح شده در کتابهای درسی شیمی دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی و ریاضی
فیزیک ،بیشترین تاثیر را در آماده سازی علمی دانشجومعلمان جهت تدریس در کالسهای درس
دارد و پس از آن درسهای شیمی عمومی  2با  39مورد و شیمی فیزیک  2با  15مورد در
جایگاههای بعدی از نظر اهمیت قرار میگیرند.
با مقایسه درسهای تخصصی رشتههای آموزش شیمی و شیمی محض ،مشخص شد که
میزان واحدهای درسهای تخصصی رشته آموزش شیمی به میزان  36واحد نسبت به رشته
شیمی محض کمتر است که این باعث پایینتر آمدن سطح علمی دانشجویان رشته آموزش
شیمی میشود ،اما رشته آموزش شیمی با داشتن  23واحد تخصصی-تربیتی بیشتر به وظیفه
اصلی خود که تربیتمعلم است میپردازد.
بدین ترتیب نتیجه گرفته شد که سرفصلهای رشته آموزش شیمی ،کتابهای درسی شیمی
دوره متوسطه دوم را به طور نسبتا کامل پوشش میدهند و این سرفصلها میتوانند
دانشجومعلمان را برای پیشبرد اهداف ذکر شده در برنامه درسی رشته آموزش شیمی کمک می
کنند.

 :اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻮژي ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ،اورﺑﯿﺘﺎل  ،ﺟﺮم اﺗﻤﯽ و ﺗﻌﺎدل
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
4اﻋﻈﻢ ﺧﺎﻧﻌﻠﯽ ،1ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ

ﻣﻮﺳﻮي2

 1داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺮاﻓﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺗﻬﺮان
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در درك ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻧﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺎﻗﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي
روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه
درك ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ از
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ درﺳﺖ
ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﺎﻟﻮژي ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ را اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از آﻧﺎﻟﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺶ
ﻣﻮﺟﻮد و داﻧﺶ ﻫﺪف ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮏ آﻧﺎﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي دو
ﻣﻔﻬﻮم؛ ﻣﻔﻬﻮم آﺷﻨﺎ ﮐﻪ آﻧﺎﻟﻮگ)ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﻨﺒﻊ( ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
آﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را در
ارﺗﻘﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان در
ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻫـﺎي ﻏﻠـﻂ وﮐج ﻓﻬﻤﯽ ﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪآﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و
آن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را رد ﻧﻤـﻮده ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪي را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻫﻢ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ. .

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮐﺞ ﻓﮭﻣﯽ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ھﺳﺗﻧد و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺣﮑﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﺻﻼح
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﺞ ﻓﮭﻣﯽ ھﺎی داﻧش آﻣوزان ،ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن،ﻣﺷﮑل ﺧواھد
ﺑود زﯾرا آن ھﺎ طﯽ ﺳﺎل ھﺎ آﻣوزش ﻗﺑﻠﯽ،دروﻧﯽ ﺷده اﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻣرﮐز روی
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﺞ ﻓﮭﻣﯽ ھﺎی ﻣوﺟود  ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﻌﻠﻣﺎن از ﺷﮑل ﮔﯾری آن ھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد .
] [7اﺳﺘﻔﺎده از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روش ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺗﺨﺎذ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ [3].ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻏﻠﻂ از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ  ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻮژي اﺳﺖ .در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي
آﻧﺎﻟﻮگ و ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﭼﺎر ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮي ﻧﺸﻮد و ﺑﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و اﻟﺰاﻣﺎ آﻧﺎﻟﻮگ و ﻫﺪف ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ
ﮐﺎﻣﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

] [1ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ ،ﺳﯿﻤﺎ) .(1395ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻔﺖ ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ راﯾﺞ درس
ﺷﯿﻤﯽ،در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن .ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ
اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن

روش ﭘﮋوﻫﺶ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻏﻠﻂ
داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ،اورﺑﯿﺘﺎل  ،ﺟﺮم اﺗﻤﯽ و
ﺗﻌﺎدل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﺎﻟﻮژي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎري
ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ و
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﯿﻦ آﻧﺎﻟﻮگ و ﻫﺪف اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

] [3ﻧﺎﺻﺮي آذر،اﮐﺒﺮ؛ﺑﺪرﯾﺎن،ﻋﺎﺑﺪ؛ ﺗﺮاﺑﯽ ﻧﻬﺎد،ﻣﻨﯿﺮه ) .(1390ﻧﻘﺶ آﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ
در ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﯿﻤﯽ .ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ

] [2ﻧﺼﺮاﻟﻬﯽ،ﺷﺎﯾﺎن ) .(1396اﻧﺎﻟﻮژي در آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ .آﻣﻞ :ﻧﺸﺮ اودﯾﺴﻪ

طراحی نقشه مفهومی در مبحث "رد پای گازها" از کتاب شیمی دهم متوسطه
و نقش آن بر آموزش شیمی سبز و توسعه پایدار
مریمصباغان*1غالمرضازمانی،2بهرامصالحصدقپور3

1دانشیاردانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی،دانشکدهعلومپایه
 2کارشناسارشدرشتهآموزششیمی،دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی،دانشکدهعلومپایه
 3دانشیاردانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی،دانشکدهعلومانسانی

مقدمه

هدف این پژوهش یافتن مدل تجربی دانش یادگیرنده در مبحث "ردّ پای
گازها" و کشف روابط بین این مفاهیم در قالب یک مدل ساختاری است که در
دسته پژوهشهای بنیادی بوده و با روش تحقیق همبستگی انجام پذیرفته است..
مدل ساختاری به دست آمده در این پژوهش نشاندهنده مفاهیم
تشکیلدهنده این بحث و روابط بین آنها میباشد که شامل مفهوم آشنایی با
هواکره ،خواص گازها ،واکنشهای شیمیایی ،باران اسیدی ،گازهای گلخانهایی،
شیمی سبز و توسعه پایدار است .نتایج نشان می دهد که هرچه اهداف میانی در
سطح میکرو افزایش می یابد رسیدن به مفهوم توسعه پایدار کم رنگتر میشود.

برونر معتقد است نظریات آموزشی باید جوابگوی این سؤال
باشند که چگونه میتوان بهتر و بیشتر آموخت .در این راستا
روانشناسان تربیتی در جهت یادگیری بهتر ،راهبردهای یادگیری را
مطرح کردهاند .این راهبردها شیوههای یادگیری و مطالعه صحیح را
به فراگیران میآموزند .پارک ،راهبردهای یادگیری را به عنوان
فعالیتهای ذهنی که مردم هنگام مطالعه به کار میگیرند تا آنها را
در اکتساب ،سازماندهی و ذخیرهسازی دانش ،کمک نماید تعریف
کرده است [ .]1این راهبردها شامل شناسایی اطالعات مهم،
یادداشتبرداری ،خالصه کردن ،سازماندهی و یادگیری معنادار
هستند [.]2
با توجه به شواهد کافی در ارتباط با اثربخشی استفاده از نقشه
مفهومی در سطوح و حوزههای مختلف تعلیم و تربیت و لزوم
یادگیری معنادار مبحث "ردپای گازها" ،برقراری ارتباط معنادار میان
مباحث مربوط به گازها ،شیمی سبز و توسعه پایدار به منظور تربیت
شهروندانی مسئولیتپذیر و خالق که عالوه بر داشتن دانش شناختی
از هواکره و درک اهمیت آن در زندگی و سالمت محیطزیست،
بتوانند بهطور فعال در حفظ سالمت هواکره تالش نمایند ،بر آن
شدیم تا نقشه مفهومی مربوط به آموزش این مبحث را که در کتاب
شیمی پایه دهم متوسطه نظری منطبق بر دیدگاه آزوبل ترسیم
نماییم [.]3

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای بنیادی و روش تحقیق همبستگی
میباشد .جامعه آماری را دانشآموزان پایه دهم متوسطه منطقه بروجن در
رشتههای علوم تجربی و ریاضی -فیزیک هستند ،تشکیل میدهد .ابزار گردآوری
دادهها یک آزمون محقّق ساخته است که سؤاالت آن با توجّه به جدول هدف -
محتوای این مبحث و بر اساس سطوح یادگیری بلوم طراحی گردید .سؤاالت
آزمون از طریق ضریب تمیز و ضریب دشواری و نیز پایایی آن با روش لوپ مورد
تحلیل قرار گرفت .مقدار آلفای کرونباخ برای سؤاالت  ./896به دست آمد.

مدل ساختاری به دست آمده در این پژوهش نشاندهنده مفاهیم تشکیلدهنده این بحث و روابط
بین آنها میباشد که شامل مفهوم آشنایی با هواکره ،خواص گازها ،واکنشهای شیمیایی،
باران اسیدی ،گازهای گلخانهایی ،شیمی سبز و توسعه پایدار است.
با توجه به مدل تجربی به دست آمده از این پژوهش مشخص گردید که مطالب کتاب برای
رسیدن به هدفهای آموزشی شیمی سبز و توسعه پایدار به عنوان هدف نهایی این فصل از کتاب
درسی به خوبی محقق شده است .برای رسیدن به این اهداف ،مسیرهای مختلفی با توجه به
مطالب کتاب و شیوه های تدریس معلمان در ذهن فراگیران نقش بسته است .که در بررسی های
به عمل آمده در تحلیل نتایج پژوهش به این نتیجه رسیدیم که هرچه توجه به اهداف میانی
مانند خواص گازها ،واکنش های شیمیایی ،باران اسیدی و اثر گلخانه ایی در سطح میکرو افزایش
می یابد رسیدن به مفهوم توسعه پایدار کم رنگتر میشود .هر چند همه این مفاهیم پیش نیاز
مفهوم توسعه پایدار است .این به این معنی است که معلم بعد از تدریس مفاهیم ذکر شده می
بایست آن را به مفاهیم شیمی سبز و سپس توسعه پایدار مرتبط کند.

"[1] S. Park, 1995, "Implications of Learning Strategy,
Journal of Research on Computing in Education, Journal
of Research on Computing in Education, 27, 435-456.
[2] M. Pressley, 1982 "Elaboration and Memory
Development," Child Development, 53, 296-309
[3] C. Zenobia C.Y., 2017, “A qualitative study on using
concept maps in problem-based learning”” Nurse
Education in Practice, 24, 70-76..
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﺰوم و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻤﯽ دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
زﻫﺮا ﻣﯿﺮي راﻣﺸﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،دﺑﯿﺮ ﺷﯿﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﻨﺠﮑﺎوي ،
ﺗﺨﯿﻞ  ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮ و دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺑﯿﺮ ﺷﯿﻤﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎري
ﭘﯿﺶ روي ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .ﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،
رﯾﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻓﻨﺎوري و
درك ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪه و در آنﻫﺎ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺎﻟﯿﻒ  ،ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﯾﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
دﯾﺪﮔﺎه دﺑﯿﺮان ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه از دﯾﺪﮔﺎه دﺑﯿﺮان و داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

روش ﭘﮋوﻫﺶ

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﯽ اﺳﺖ داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان  ،ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ ..ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﺑﯿﺮان
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  6ﮔﺰﯾﻨﻪ اي از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  0.853و
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  6ﮔﺰﯾﻨﻪ اي از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ
آﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  0.870ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺳﻮاﻻت و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ .داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار
 SPSSﻧﺴﺨﻪ  26و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ،اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،وارﯾﺎﻧﺲ  ،اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن tو
آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 0.524
)ﻟﺰوم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) 0.345ﻟﺰوم
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1.069
)ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) 0.712اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1.356
)اﺻﻼح ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪار ) 0.919ﺧﻄﺮات ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ( را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺖ دﺑﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﺳﺖ .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﻧﻈﺮ دﺑﯿﺮان ﺷﯿﻤﯽ ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻤﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻄﺮات ﮔﺎز
ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪ ،اﺛﺮﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ

ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﮑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ دوازدﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ از
ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻤﯽ دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ) 1.586ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ) 0.994ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن( را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻤﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ) ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن  tو ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه دو
ﮔﺮوه از دﺑﯿﺮان )ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  15ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻤﺘﺮ از  15ﺳﺎل ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم
آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  p<0.05اﺳﺖ ﺗﺴﺎوي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﮔﺮوه رد
ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﺑﯿﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ دارﻧﺪ.
آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و دﯾﺪﮔﺎه دﺑﯿﺮان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد ).(r=0.404 , n=66 , p=0.001
ﺟﻬﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺠﺮﺑﯽ و دﯾﺪﮔﺎه دﺑﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺷﺪت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ دﺑﯿﺮان ﺑﺎ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ دﺑﯿﺮان و ﻧﮕﺮش آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )(r=-0.079 , n=66 , p=0.527در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺟﻨﺒﻪ
آﻣﺎري دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ دﺑﯿﺮان و ﻧﮕﺮش آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
راﺑﻄﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه دو ﮔﺮوه از دﺑﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻋﻨﻮان

ﮔﺮوه  :1دﺑﯿﺮان
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﭼﮏ
ﮔﺮوه  :2دﺑﯿﺮان
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

27

4.456

0.557

39

4.350

0.733

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد p-value t-value
0.636

0.527

1) Holbrook J. and Rannikmäe M., (2009), The meaning of
scientific literacy, Int. J. Environ. Sci. Educ., 4, 275–288
2) Marks R. and Eilks I., (2009), Promoting scientific literacy
using a sociocritical and problem-oriented approach to
chemistry teaching: Concept, examples, and experiences, Int. J.
Environ. Sci. Educ., 4, 231–245.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭼﮑﯿﺪه

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺰوم و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺘﺐ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم از دﯾﺪﮔﺎه دﺑﯿﺮان ﺷﯿﻤﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ دوازدﻫﻢ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  66دﺑﯿﺮ ﺷﯿﻤﯽ و  121داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺎﯾﻪ دوزادﻫﻢ
ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ دﺑﯿﺮان ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
دﺑﯿﺮان و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  SPSSﻧﺴﺨﻪ  26ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ دﺑﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم
آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻤﯽ در آﻣﻮزش
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه دﺑﯿﺮان ﺷﯿﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻤﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ دوزادﻫﻢ ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ .آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن tو ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﯿﺰ
ﻧﺸﺎن داد دﺑﯿﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻤﯽ دارﻧﺪ
و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﮕﺮش دﺑﯿﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن tو ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻫﯿﭻ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ دﺑﯿﺮ و دﯾﺪﮔﺎه دﺑﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم
آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺐ
ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

بررسی برنامه درسی اجرایی آزمایشگاه های شیمی الی( )۱از دیدگاه شیمی سبز
زهرا احمدآبادی ،1علی رجبلو ،*2علی

موحدفر3

1استادیار شیمی ،دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد
 2دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید بهشتی مشهد
 3دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید بهشتی مشهد

رشته کارشناسی پیوستهی آموزش شیمی از جمله گرایشهای
چند رشتهای به شمار میآید که به منظور تربیت معلم شیمی برای
دورهی متوسطهی دوم یا کارشناسانی تعریف شده است که عالقهمند
به ادامه تحصیل در دورهی کارشناسی ارشد آموزش شیمی هستند .
این مقاله به بررسی عناوین مطرح شده در کتاب های شیمی
متوسطه دوم با سرفصل های مصوب رشته کارشناسی آموزش شیمی
می پردازد و در پی یافتن پاسخ سواالت زیر است:
 -1آیا محتوای آموزش داده شده در دوره کارشناسی آموزش شیمی
برای پوشش دادن کامل مطالب مطرح شده در دوره متوسطه دوم
کافی است؟
 -2کدامیک از دروس سرفصل رشته آموزش شیمی در پوشش دادن
مطالب کتابهای درسی شیمی دوره متوسطه دوم از اهمیت باالتری
برخوردار است؟
 -3چه شباهتها و تفاوتهایی در محتوای برنامهی درسی دورهی
کارشناسی شیمی محض و آموزش شیمی وجود دارد؟ کدامیک می
تواند بهتر از دیگری معلم را برای یک تدریس مطلوب در دوره
متوسطه دوم آماده کند؟

این پژوهش به روش تحلیل محتوای به صورت تحلیلی – توصیفی انجام شده
است .جامعه آماری شامل پنج برنامه درسی در حوزه آموزش عملی شیمی آلی 1
در دوره کارشناسی دانشگاههای کشور رشتههای شیمی ،داروسازی ،مهندسی،
کشاورزی و منابع طبیعی بین سالهای  95تا  98میباشد که به روش اتفاقی
انتخاب شدند .در این پژوهش واحد زمینه ،به "متن  ،روش انجام  ،مواد حاصل "
و واحد ثبت به "موضوع" اختصاص دارد.

[ ]1شورای برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( .)1391برنامه-
ی درسی دورهی کارشناسی شیمی .
[ ]2شورای برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( .)1394برنامه-
ی درسی دورهی کارشناسی آموزش شیمی ویژهی دانشگاه فرهنگیان.
[3]Verisk 3E ,(2020) https://www.msds.com/

[]4حبیبی ،زهره؛ کنوز؛ الهه و همکاران ( .)1375روشهای عملی آزمایشگاههای
شیمی .تهران :انتشارات شهر آب.

منابع

در این پژوهش بر آن هستیم که به بررسی چند برنامه درسی طراحی شده
دانشگاههای مختلف در زمینه شیمی آلی عملی بپردازیم و میزان هماهنگی
برنامههای طراحی شده با اصول شیمی سبز را بررسی نماییم .این پژوهش به
روش تحلیل محتوای به صورت تحلیلی – توصیفی انجام شده است .جامعه
آماری شامل پنج برنامه درسی در حوزه آموزش عملی شیمی آلی  1در دوره
کارشناسی دانشگاههای کشور رشتههای شیمی ،داروسازی ،مهندسی ،کشاورزی و
منابع طبیعی بین سالهای  95تا  98میباشد که به روش اتفاقی انتخاب شدند.
بطور کلی با توجه به نتایج بررسیهای انجام شده ،از میان پنج برنامه درسی تهیه
شده برای آزمایشگاه شیمی آلی یک در دوره کارشناسی گرایشهای مختلف
مورد بررسی این پژوهش ،تعداد میانگین باالی  4برنامه با هفت اصل شیمی سبز
انطباق مناسبی را نشان میدهد؛ در مقایسه با برنامههای درسی گذشته،
رویکردی جدی نسبت به حفظ محیط زیست و تاثیری که معرفی اصول شیمی
سبز بر آموزش عملی شیمی گذاشته را مالحظه نمود .برای غنای بیشتر برنامه-
های آموزشی مذکور در انطباق با اصول شیمی سبز ،اصالحاتی پیشنهاد گردیده
است.

در این تحقیق ،مطابق سرفصل درسی آزمایشگاه شیمی آلی یک ،دوره کارشناسی دانشگاه-
های زیر نظر وزرات علوم[ ]1و از جمله سرفصل درسی دانشگاه فرهنگیان[ ،]2برنامه درسی
تدوین شده در قالب دستورکار ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .سرفصلهای درسی شیمی آلی
یک رشتهها و دانشگاههای مختلف مورد بررسی این پژوهش ،تقریبا تا  % 98با یکدیگر مشابهت
داشتند که فعالیتهای آن شامل سه بخش عمده می باشد؛ فعالیتهای اول ،تعیین پارامترهای
فیزیکی مواد آلی نظیر :نقطه ذوب ،جوش و دسته دوم فعالیتها ،اصول جداسازی و خالص
سازی مواد آلی شامل :تبلور ،استخراجهای جامد در مایع ،تصعید ،تقطیر و انواع آن و
کروماتوگرافی؛ دسته سوم شامل شناساییها نظیر :تجزیه عنصری و شناسایی انواع الکلهاست
[.]1-2
در چهار مورد از برنامه درسی شیمی آلی عملی ،آزمایش تعیین نقطه ذوب و پنج مورد نقطه
جوش با استفاده از روشهای میکرو ،با اصل اول شیمی سبز (پیشگیری از تولید فراوردههای
بیهوده ،تاکید بر عدم تولید پسماند و یا زباله سمی و پاک نگاه داشتن محیط از حضور و تولید
این گونه زبالهها) مطابقت داشتند بدین گونه که در تعیین نقطه ذوب ،به استثنای یک مورد که
روش کار با نفتالین ذکر شده بود؛ از موادی نظیر اسید بنزوئیک ،استانیلید و یا اوره استفاده شده
که همگی براساس  MSDSآن []3ترکیبات غیر سمی می باشد .از جهت تعیین نقطه ذوب
اکثریت مشاهده شده ،موقعیت خوبی از جهت انطباق با اصول  6 ،5،3 ،2 ، 1و  12شیمی سبز
دارند .از طرف دیگر برای تعیین نقطه جوش ،اتانول ،آب و استون انتخاب شده بود که از جهت
بهرهگیری از مقادیر کم و در نتیجه تولید پسماند کمتر و بی ضرر نیز با اصول  6 ،5،3 ،2 ، 1و
12شیمی سبز رعایت شده است.
در بخش استخراج جامدات توسط حالل ،دو مورد از آزمایشها ،جداسازی نفتالین و
پارانیتروآنیلین و دیگری نفتالین و پتاسیم پرمنگنات را مطرح کرده اند که با توجه به ،MSDS
نفتالین و پارانیتروآنیلین ،مطابقتی برای استفاده در آزمایشگاه آموزشی با اصول  1و 3و  5شیمی
سبز ندارد[ .]3یکی از روش کارهای طراحی شده در مورد جداسازی و استخراج کافئین از چای
بود که می تواند با اصل سوم و پنج شیمی سبز مطابقت داشته باشد.
بطور کلی از میان پنج برنامه درسی تهیه شده برای آزمایشگاه شیمی آلی یک در دوره
کارشناسی گرایشهای مختلف مورد بررسی این پژوهش ،تعداد میانگین باالی  4برنامه با هفت
اصل شیمی سبز انطباق مناسبی را نشان می دهد؛ گرچه برای غنای بیشتر برنامههای آموزشی
مذکور میتواند تغییرات و اصالحاتی در آنها ایجاد گردد .اما میتوان در مقایسه با برنامههای
درسی قدیمیتر این درس[ ،]4رویکردی جدی نسبت به حفظ محیط زیست و تاثیری که معرفی
اصول شیمی سبز بر آموزش عملی شیمی گذاشته را مالحظه نمود.

 :اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻮژي ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ،اورﺑﯿﺘﺎل  ،ﺟﺮم اﺗﻤﯽ و ﺗﻌﺎدل
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
4اﻋﻈﻢ ﺧﺎﻧﻌﻠﯽ ،1ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ

ﻣﻮﺳﻮي2

 1داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺮاﻓﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺗﻬﺮان
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در درك ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻧﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺎﻗﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي
روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه
درك ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ از
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ درﺳﺖ
ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﺎﻟﻮژي ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ را اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از آﻧﺎﻟﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺶ
ﻣﻮﺟﻮد و داﻧﺶ ﻫﺪف ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮏ آﻧﺎﻟﻮژي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي دو
ﻣﻔﻬﻮم؛ ﻣﻔﻬﻮم آﺷﻨﺎ ﮐﻪ آﻧﺎﻟﻮگ)ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﻨﺒﻊ( ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
آﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را در
ارﺗﻘﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان در
ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻫـﺎي ﻏﻠـﻂ وﮐج ﻓﻬﻤﯽ ﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪآﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و
آن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را رد ﻧﻤـﻮده ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪي را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﻫﻢ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ. .

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮐﺞ ﻓﮭﻣﯽ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ھﺳﺗﻧد و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺣﮑﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﺻﻼح
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﺞ ﻓﮭﻣﯽ ھﺎی داﻧش آﻣوزان ،ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن،ﻣﺷﮑل ﺧواھد
ﺑود زﯾرا آن ھﺎ طﯽ ﺳﺎل ھﺎ آﻣوزش ﻗﺑﻠﯽ،دروﻧﯽ ﺷده اﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻣرﮐز روی
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﺞ ﻓﮭﻣﯽ ھﺎی ﻣوﺟود  ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﻌﻠﻣﺎن از ﺷﮑل ﮔﯾری آن ھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد .
] [7اﺳﺘﻔﺎده از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روش ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺗﺨﺎذ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ [3].ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻏﻠﻂ از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ  ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻮژي اﺳﺖ .در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي
آﻧﺎﻟﻮگ و ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﭼﺎر ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮي ﻧﺸﻮد و ﺑﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و اﻟﺰاﻣﺎ آﻧﺎﻟﻮگ و ﻫﺪف ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ
ﮐﺎﻣﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

] [1ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ ،ﺳﯿﻤﺎ) .(1395ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻔﺖ ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ راﯾﺞ درس
ﺷﯿﻤﯽ،در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن .ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ
اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن

روش ﭘﮋوﻫﺶ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻏﻠﻂ
داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ،اورﺑﯿﺘﺎل  ،ﺟﺮم اﺗﻤﯽ و
ﺗﻌﺎدل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﺎﻟﻮژي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎري
ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ و
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﯿﻦ آﻧﺎﻟﻮگ و ﻫﺪف اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

] [3ﻧﺎﺻﺮي آذر،اﮐﺒﺮ؛ﺑﺪرﯾﺎن،ﻋﺎﺑﺪ؛ ﺗﺮاﺑﯽ ﻧﻬﺎد،ﻣﻨﯿﺮه ) .(1390ﻧﻘﺶ آﻧﺎﻟﻮژي ﻫﺎ
در ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﯿﻤﯽ .ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ

] [2ﻧﺼﺮاﻟﻬﯽ،ﺷﺎﯾﺎن ) .(1396اﻧﺎﻟﻮژي در آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ .آﻣﻞ :ﻧﺸﺮ اودﯾﺴﻪ

مروری بر کجفهمیهایرایجدرآموزششیمی
مریمیزدی
دانشجویکارشناسیآموزششیمی،مرکزشهیدرجایی،دانشگاهفرهنگیاناصفهان،ایران

نظریه ساختارگرایی اثبات کرده است که دانشآموزان با ورود به مرحله
آموزشی جدید ،با توجه به تجارب و آموختههای قبلی ،ممکن است تصورات
نادرستی از موضوع آموزشی جدید در ذهن آنها شکل گیرد که با اصول علمی
پذیرفته شده مغایرت دارند؛ با عنوان کجفهمی یاد میشوند .یکی از عواملی که
باعث به چالش کشیدن یادگیری دائم و معنیدار دانشآموزان میشود ،کجفهمی
است .کجفهمیها را میتوان در همهٔ مقاطع تحصیلی مشاهده نمود .تحلیل
کتب درسی نشان داده است که جمالت کتابهای درسی ،با تفسیر غلط و
برداشتهای نادرست دانشآموزان میتواند مهمترین عامل ایجاد هر کجفهمی
باشد .معلمان میتوانند با شناسایی ،بازگو کردن این چالشها و در نهایت تالش
برای رفع و حل آنها ،در بهبود روشهای تدریس در آموزش ،گام مهم و مؤثری
را در جهت ایجاد زمینه یادگیری معنیدار دانشآموزان فراهم کند.

مقدمه

مقدمه
کجفهمی عبارتند از اختالف بین نقطه نظرات دانشآموزان و
نظریههای پذیرفته شده علمی که مانع یادگیری دائم و معنیدار
میشود؛ که با عنوانهایی نظیر تصورهای جایگزین  ،استداللهای
عامیانه و یا تصورات قبلی نیز شناخته میشوند ].[1
درک دانشآموزان از محیط پیرامون خود و تجربیات آنها
گاهی اوقات در تضاد با آموختههای علمی و نظریههای پذیرفته شده
قرار میگیرد و همین میتواند دلیل علمی برای کجفهمی
دانشآموزان باشد .همچنین پیچیدگی مطالب شیمی ،سازماندهی
نامناسب محتوای آموزشی ،عدم رعایت پیشنیازها و ارتباطهای
طولی و عرضی ،فقدان بحث و گفتوگو و  ...از جمله عواملی باشد که
باعث ایجاد کجفهمی در درس شیمی میشود [ 1و .]2
با توجه به پیچیدگی و انتزاعی بودن مفاهیم شیمی ،کجفهمیها
در درس شیمی در میان دانشآموزان بهوضوح دیده میشود .برای
اصالح کجفهمیها الزم است که ابتدا شناخته شده و سپس در جهت
رفع آنها اقدام شود تا روشهای تدریس معلمان و کتب درسی و در
نتیجه آنها ،سطح یادگیری دانشآموزان بهبود یابد .برای این کار
تعامل و تبادل سازنده تجربیات معلمان و برنامه ریزان و مؤلفان
کتب ،درسی الزم و ضروری است.

روشپژوهش
اطالعات این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و فیشبرداری ،مطالعه
مقاالت و سایتها جمعآوری شده است.

شیمی دارای زیر مجموعههای وسیعی میباشد که مطالعه و فهم دقیق و پرداختن به آنها و
مطالعه کجفهمیهای دانشآموزان و دانشجو معلمان و تالش برای رفع آنها ،نیازمند زمان و
حوصله کافی میباشد .در این مقاله به کجفهمیهای دانشآموزان در برخی زمینهها پرداخته
میشود که در اینجا چند مورد از کجفهمیها در زمینه های مورد بررسی را به اختصار بیان
میکنیم :
 هر فرمول شیمیایی که دارای OHباشد ،بیانگر یک باز میباشد. هر اکسید نافلزی ،اسید آرنیوس (اکسید اسیدی) محسوب میشود. اکسایش یعنی گرفتن اکسیژن و از دست دادن هیدروژن (با توجه به تعریف قدیم) به دلیل عدم تمایل یا شرکت اتمهای هیدروژن در واکنشهای مبادله الکترون ،پتانسیلالکترود استاندارد هیدروژن صفر است.
 در هنگام تبخیر محلول سدیم کلرید ،اتمهای سدیم و کلر جابهجا میشوند و مولکولسدیم کلرید ایجاد میشود.
 در آب معدنی نمکهایی نظیر کلسیم کلرید و منیزیم کلرید و ...بهصورت مولکولهایی نظیرCaCl2و MgCl2وجود دارند.
 آرایش الکترونیاتم ،تعداد پیوندهای یونی تشکیلشده را مشخص میکند. پیوندها فقط بین اتمهایی که الکترون میگیرند یا از دست میدهند تشکیل میشود. تا زمانی که واکنش رفت کامل نشده ،واکنش برگشت شروع نمیشود. واکنش رفت قبل از واکنش برگشت به پایان میرسد. هر چه سرعت واکنش بیشتر باشد ،میزان فراوردهها بیشتر است. رابطهای بین ضریب استوکیومتری هر ماده و میزان مول مصرفی یا تولیدی آن وجود ندارد. عدم درک مفاهیم مول-جرم مولی و رابطه آن با تعداد اتمها و جرم اتمهاهدف از انجام این پژوهش ،شناسایی کجفهمیهای دانشآموزان و دانشجو معلمان در مباحث
درس شیمی میباشد .شناسایی این کجفهمیها بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا کجفهمیها در
مباحث پایه ،کجفهمیهای عمیق و بزرگتری را به دنبال دارد و از طرفی مطالعه این کجفهمیها
توسط معلمان میتواند نقطه عطفی برای بهبود روشهای تدریس نیز شود؛ لذا ضروری است که
این کجفهمیها اصالح شوند و با اتخاذ تدریس مناسب ،کیفیت سطح یادگیری و یاددهی افزایش
یابد و به آموزش اثربخش پرداخته شود .از سوی دیگر ،پرداختن به رفع کجفهمیها در دانشجو
معلمان ضروریتر به نظر میرسد؛ چراکه دانشجو معلمان ،معلمان آینده این کشور هستند و اگر
کجفهمیها رفع نشوند ،به نسلهای بعد منتقل میشوند .با توجه به عواملی که منشأ کجفهمی
معرفی شدند ،الزم است تا بهطور واضحتر به قواعد در کتب درسی اشاره شود و با تقویت مهارت
ریاضی و محاسباتی دانشآموزان و دانشجو معلمان و نیز با افزایش تجربیات آزمایشگاهی آنها ،در
جهت رفع کجفهمیها تالش نماییم.
] [1میرزاییانصار،قلیخانیمعصومه،)1395(،بررسیکجفهمیهایدانشآموزان
سالچهارمدبیرستاندرمفهوماسیدوباز،دانشکدهشهیدشرافتایران،تهران.
] [2طباطباییبافقی،سیما،)1395(،بررسیهفتکجفهمیرایجدردرسشیمیدر
دانشآموزانمقطعدبیرستان،دانشکدهشهیدشرافتایران،دانشگاهفرهنگیان،تهران.

منابع

چکیده
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مفاهیم و آموزش شیمی سبز مبتنی بر اقتصاد سبز
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1پژوهشگر،دکتریشیمیآلی،پژوهشکدهمحیطزیستوتوسعهپایدار،
 2استادیار،دکتریاقتصادمحیطزیست،پژوهشکدهمحیطزیستوتوسعهپایدار،

مقدمه

برای بیش از پانزده سال ،شیمی سبز ( )GCو طراحی برای محیط زیست
( )DFEبا موفقیت به نفع محیط زیست و اقتصاد استفاده شده است .شیمی
سبز و اقتصاد سبز مجموعه روش¬های فیزیکی ،شیمیایی و زیستی در طراحی
مواد اولیه و محصوالت جهت کاهش مصرف منابع ،حذف ،جلوگیری از تمرکز و
یا تولید مواد شیمیایی سمی و خطرناک میباشد .در این مقاله سعی شده است
عالوه بر مفاهیم شیمی سبز به بررسی اهمیت اقتصاد سبز در محیط زیست
پرداخته تا گامی مهم در جهت صرفه جویی در منابع اولیه و حفظ محیط زیست
برداشته شود.

بی شک علم شیمی ،تاثیراتی شگرفی بر زندگی روزمره ما
گذارده است .با پیشرفت جوامع ،شاهد وابستگی شدید صنایع
مختلف به این حوزهی تاثیرگذار علم می¬باشیم .فراهم آوردن
دیدگاه قوانین نوظهور شیمی سبز در کنار اقتصاد سبز ،پایه ای مورد
نیاز برای درک این علم میباشد .اقتصاد سبز یا اقتصاد محیطزیست
در دهههای اخیر موردتوجه بسیاری از دولتها قرار گرفته و تاثیرات
متقابل اقتصاد و محیطزیست به واقعیت غیرقابل انکاری تبدیل شده
است ،بهنحویکه سیاستهای اقتصادی بر محیطزیست اثرگذاشته و
در مقابل نیز اقتصاد از تغییرات زیستمحیطی تاثیر میپذیرد.
می¬توان گفت اقتصاد سبز تلفیقی از شیمی سبز و اقتصاد است که
در آن عین سودآور بودن صنایع مختلف به تاثیر آن بر محیط زیست
توجه می شود تا کمترین ضرر به محیط زیست برسد .

روش پژوهش
این مقاله مروری ابتدا به تعریف اقتصاد سبز و اهمیت آن با
محیط زیست می پردازد ،چهار تعریف برای اقتصاد سبز بیان شده
است:
)1تعریف برنامه محیط زیست سازمان ملل ( UNEP) :
اقتصاد چارچوبی به منظور بهبود رفاه و عدالت اجتماعی از طریق
کاهش خطرات زیست محیطی و کمبودهای زیست محیطی
می¬باشد.
)2تعریف اتاق بازرگانی بین المللی نیروی کار اقتصاد سبز:
در یک اقتصاد سبز ،رشد اقتصادی و پایداری زیست محیطی
با یکدیگر در یک فعالیت متقابل و در عین حال بدنبال ارتقاء
توسعه اجتماعی هستند.
)۳شبکه جهانی "بسترهای دانش رشد سبز":

دستیابی به نرخ رشد اقتصاد باال و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی کشورها می باشد .توسعه
اقتصادی هدفی آرمانی برای اکثر کشورها بشمار می رود و اکثر کشورها تمایل دارند توان و
ظرفیت مادی ،معنوی و انسانی خود را افزایش دهند .توجه به سرمایه های طبیعی برای هر
جامعه ای با ارزش است و وجود برنامه¬های کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت در پرتو اقتصاد
سبز ،رشد و رفاه اجتماعی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد .آهنگ شتابان توسعه کشور
نیازمند توجه به همه ابعاد توسعه پایدار است .اقتصاد سبز در پی مقابله با استفاده بی حد و حصر
از منابع فسیلی و غیر قابل تجدید است .شیمیدان های شیمی سبز در پی آن هستند که روندهای
شیمیایی سالم تری را جایگزین روش های سنتزی شیمیایی کنند .استفاده از شیمی سبز به
عنوان تحولی جدید در دهه های اخیر با نگرش به علم شیمی مطرح گردیده است که با رعایت
اصول دوازده گانه شیمی سبز می توان تحوالت بسیاری در صنایع شیمیایی و رفع آلودگی محیط
زیست به وجود آورد .در این راستا اقتصاد سبز ،روش ها ،سیاست ها و فناوری های نوین در
کشوری نظیر ایران ،که با چالش های زیادی روبرو است ،یکی از راه های برون رفت از خطر می
باشد .عالوه بر این موارد اقتصاد سبز با توسعه تحقیق مبتنی بر شیمی سبز می تواند موجبات راه
خودکفایی و کاهش آلودگی در محیط زیست را ایفا کند.

 -عشقی،حسین،دانشگاهفردوسیمشهدwww.ics.ir،

 امیرحسینذبایحی،محمدهادیکوهبر،محمدمهدیدهشیری(.)1۳۹6اقتصادسبزچالشهاوفرصتها.چهارمینکنفرانسبین
المللیمدیریت،کارآفرینیوتوسعهاقتصادی،دانشگاهفرهنگیانتهران
مرکزشهیدبهشتی
سیدکامرانیگانگی،حدیثپتیام(.)1۳۹7مروریبرمفهموماقتصادسبز.سومینکنفرانسملیساالنهاقتصاد،مدیریتوحسابداری،
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1پژوهشگر ،دکتری شیمی آلی ،پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار،
 2کارشناس ارزیابی و عملکرد  ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی ،بهداشت و محیط زیست  ،دانشگاه علوم و تحقیقات،

مقدمه

آموزش شیمی و شیمی سبز یکی از اساسی ترین و قدرتمندترین ابزارهای مورد
استفاده در مسیر پایداری است .آموزش شیمی سبز میتواند دانش و آگاهی مورد
نیاز برای توسعه فنآوری الزم در مسیر دستیابی به محیط زیست بهتر و توسعه
پایدار را فراهم کند .شیمی سبز شامل روشی برای سنتز ،پردازش و استفاده از
فراوردههای جانبی شیمیایی است تا تهدیدهای سالمتی و محیط زیست را کاهش
دهد .استفاده گسترده از دستاوردهای شیمی سبز ما را قادر خواهد ساخت تعادلی
میان جامعه ،صنایع و محیط زیست برقرار سازیم' .توسعه پایدار' مفهوم پیچیدهای
است که جنبههای مختلفی را در بر میگیرد .ایران نیز به عنوان کشوری که
درمسیر توسعه قرار دارد ،دستیابی به شاخصهای بین المللی در این خصوص را
در دستور کار نهادهای مختلف قرار داده است و این امر در برنامه ششم توسعه
کشور نیز تعریف و تبیین شده است .در این مقاله هدف ارائه راهکارهای کاهش
انرژی در صنایع مبتنی بر شیمی سبز در راستای توسعه پایدار میباشد.
جهان امروز به دلیل رشد صنعت گریبانگیر مشکالت
زیست محیطی فراوانی میباشد که سالمت انسان و موجودات
زنده را تهدید میکند .رشد صنعتی موجب افزایش آالیندههای
آب ،هوا و خاک شده است .از سوی دیگر با توجه به مالحظات
زیست محیطی در صنایعی که در ارتباط مستقیم با محیط
زیست قرار دارند ،از اهمیت دوچندان برخوردار میباشد ..رویکرد
مدیریت سبز یک استراتژی جدید مدیریتی است برای گسترش و
توسعه تواناییهای یک سازمان برای کسب موفقیت در کسب و
کار در زمینه نتایج مالی ،اجتماعی و محیط زیستی .این رویکرد
نقشی اساسی در داشتن صنایع دوستدار محیط زیست دارد و
یکی از روشهای مهم و حساس برای کاهش معضالت آینده
محیطزیستی است ].[4

روش پژوهش

سیاست عمومی سبز کردن صنایع ،یک تمرین برش متقاطع می-
باشد که از طیف وسیعی از جریانهای سیاسی استفاده میکند که شامل
سیاست صنعتی (به عنوان مثال توسعه فنآوری) ،سیاست زیست محیطی
(مانند سیاستهای حفاظت از منابع) و سیاست توسعه منطقهای (ارائه
زیرساختهای محلی) میباشد .در این مقاله هدف سیاست صنعتی سبز
میباشد که به طیف گستردهایی از مداخالت دولت برمیگردد که به طور
مستقیم و غیرمستقیم به سبز کردن صنایع کمک میکند ] .[9لذا می
توان شیمی سبز را بعنوان یکی از ابزارهای قوی در بخش صنعت و معدن،
حرکت در راستای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی پایدار در نظر
گرفت ].[15

اهداف وزارت صنایع و معادن ایران در راهبرد توسعه پایدار بخش صنعت و معدن کشور به
شرح ذیل میباشد:
شناسایی روشهای نوین بهره برداری از مواد اولیه ،فرآوری مواد تا تولید نهایی با روش-
های پیشرفته منطبق بر مالحظات زیست محیطی
ارتقای سطح فن آوری ،دانش فنی و مهارت و تکیه بر خالقیت و نوآوری در حوزه
مهندسی و ساخت و مدیریت زیست محیطی همگام با توسعه صنعتی و معدنی کشور
تالش در جهت پیشگیری از آلودگی بجای کنترل آلودگی با ایجاد رویه و مالحظات
زیست محیطی از ابتدای طراحی و آغاز طرحهای صنعتی و معدنی
لذا می توان شیمی سبز را بعنوان یکی از ابزارهای قوی در بخش صنعت و معدن ،حرکت در
راستای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی پایدار در نظر گرفت ].[15
 ]1 1درویشی ،مریم ،ضایی بیده ،علیرضا ،(1396) ،بررسی نقش
سرمایه فکری در توسعه انواع نوآوری سازمانی با تاکید بر رویکرد
زیست محیطی ( در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی خوزستان)،
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ،شماره  ،34ص 170-145
] [2بختیاری ،حسین ،امین ناصری ،محمدرضا ،رجبزاده ،علی،
) ،(1396طراحی مدل هوشمند امکان سنجی طراحیهای صنعتی
با رویکرد صنعت سبز ،اندیشه مدیریت راهبردی ،شماره  ،21ص
242-201
[3] Dittrich, M. and Bringezu S. (2011), Resource
Use and Resource Efficiency in Emerging
Economies, Wuppertal Institute for Climate,
Environment, Energy Wuppertal, Germany.
[ ]8ذوالفقاری ،مهدیه ،ذوالفقاری ،منیره ( .)1392شیمی سبز:
چشم انداز و کاربرد ،هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران،
دانشکده شیمی دانشگاه سمنان
[9] kandeh k Yumkella. (2011). UNIDO GREEN
INDUSTRY
[ ]10یحیی سفیدبخت .)1393( ،صنعت زیستی ،مهندسی و
اقتصاد سبز .نشریه نشاء علم ،مرکز تحقیقات پروتئین ،دانشگاه
شهید بهشتی ،ولنجک ،تهران ،ایران
[ ]11ذبایحی امیرحسین ،عبداللهی مهدی ( .)1397توسعه پایدار و
نقش آموزش و پرورش در تحقق آن.
[12] Cannon, A. S., & Warner, J. C. (2011). The
science of green chemistry and its role in
chemicals policy and educational reform. NEW
SOLUTIONS: A Journal of Environmental and
Occupational Health Policy, 21(3), 499-517.
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زهرا احمدآبادی
استادیار ،گروه شیمی ،دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مقدمه

پژوهش حاضر ،یک مطالعه موردی در زمینه طراحی آموزشی با استفاده از کاوشگری
هدایت شده می باشد که در اجرای برنامه درسی "آموزش عملی شیمی معدنی  2دانشگاه
فرهنگیان" به کار گرفته شده است .این پژوهش در پی یافتن میزان اثربخشی این شیوه و
شناسایی محدویتها و چالشهای اجرایی آن در یک برنامه درسی آموزشی آزمایشگاه شیمی
معدنی  2در دوره کارشناسی آموزش شیمی است .با توجه به این که دانشجویان آشنایی الزم
درباره به کارگیری وسایل ،ابزارآالت و تا حدی شناخت از واکنشگرها و شرایط عملکرد آنها
را در دروس عملی و نظری دیگر کسب کرده اند؛ به نظر می رسد می توانند با استفاده از
روش کاوشگری هدایت شده ،طراحی یک دستور عملکرد ،جهت ساخت کمپلکسهای معدنی
در آزمایش را انجام وسپس اجرا کنند .با توجه به تعداد جلسات محدودی که در اختیار
اجرای این برنامه وجود دارد ،لذا جلسات آموزشی برای یک بخش ،شامل طراحی روش کار،
تهیه و شناسایی کمپلکس ،در قالب چهار گام ،ولی در سه جلسه برنامه ریزی می گردد .با
آزمون مستمر بدون اطالع ،از هر دو گروه
توجه به داده های بدست آمده از درصد نمرات
ِ
شاهد و آزمایش ،نشان دهنده یادگیری پایدار و معنادار دانشجویان ،در این درس می باشد.
آزمایشگاه ها ،از جمله مکانهای مهم آموزشی در موسسات آموزش عالی و
مدارس ،بشمار می روند .برخی معتقدند ،آزمایشگاه ،مح ِل همراهی "علم و عمل
با یکدیگر" است که در طی این همراهی می تواند یادگیری پایدار رخ دهد .از
سوی دیگر ،اکثر دانشمندان و مربیان علوم معتقدند ،برنامه درسی آزمایشگاهی،
یک عامل اساسی و مهم در یادگیری علوم می باشد[ ،]1-2به این منظور،
اواخر قرن نوزدهم میالدی ،مؤسسات آموزش عالی آمریکا ،دستورالعملی را به
منظور تربیت و توانمندسازی نیروی کار شاغل و پژوهشگر ماهر در دانشگاه
ها تدوین کرد ،اما امروزه ،تحقق اهداف بیشتری از اجرای برنامه های درسی
آزمایشگاهی ،انتظار می رود.
اهداف متنوعی برای آموزش آزمایشگاهی ،ارائه شده؛ اما اگرچه این اهداف به
ظاهر متفاوتند ،ولی می توان آنها را در چند دسته کلی مورد توجه قرار داد:
"یادگیری مفاهیم کلیدی علوم ،ایجاد انگیزه و عالقه به علم ،توسعه مهارت های
آزمایشگاهی ،به دست آوردن درک و توانمندی در به کاربستن شیوه کار
دانشمندان ،یادگیری کار گروهی ،آموختن مدیریت زمان و]3[" ...؛ عالوه بر
اهداف ذکر شده ،بحث و ابراز نظرهای زیادی در مورد کاربرد و اهداف
آموزش آزمایشگاهی در شیمی وجود دارد؛ از جمله این که طبق باور عموم،
آزمایشگاه می بایست محلی باشد که فراگیران به شیمی به عنوان یک علم
تجربی نگاه کنند و در آن فارغ ازتفکرات انتزاعی و نظری ،به یادگیری و
تحقیق مشغول شوند و قسمت عمده آموزش خود را از این طریق دریافت
کنند[.]1،4
در این پژوهش با به کارگیری روش کاوشگری هدایت شده در آموزش
آزمایشگاه شیمی معدنی ،2به طراحی ،آزمون طرح و تهیه روش کار و تجزیه
تحلیل نتایج آن ،در پی یافتن میزان اثربخشی این شیوه و شناسایی محدویتها و
چالشهای اجرایی آن در یک برنامه درسی آموزشی آزمایشگاه شیمی معدنی 2
در دوره کارشناسی می باشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،یک مطالعه موردی با طراحی آموزشی روش علمی از نوع کاوشگری هدایت شده در
اجرای برنامه درسی آموزش عملی شیمی معدنی  2دانشگاه فرهنگیان می باشد .از نظر گلینی مقدم
مطالعـه مـوردی یا مـوردکاوی ،یکـی ازانواع روشهای تحقیقی اسـت که بـه مطالعه عمیـق یـک مـورد ،یـک
موضـوع خـاص و یا یـک پدیده خـاص می پـردازد [ .]18نمونه مورد مطالعه دو نفر از دانشجویان رشته
آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان با معدل کل بین  1۷تا  18هستند که به دالیل اضطراری مجبور بودند این
واحد درسی را به صورت تحت نظر اخذ نمایند .آنان واحد درسی آزمایشگاه شیمی معدنی  2را پس از
گذراندن شیمی معدنی نظری در نیمسال هفتم تحصیلی خود انتخاب نموده اند .نمونه شاهد ،از میان
دانشجویان آموزش شیمی در نیمسال گذشته با معدل میانگین بین  1۷تا  18که این درس را با روش رایج
گذرانده اند ،انتخاب شده است .این پژوهش از نوع کیفی بوده و برای رسیدن به اهداف از شیوه تحلیلی ،با
استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانهای و تجربیات و مشاهدات صاحبنظران این رشته استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیلی – توصیفی با استفاده نتایج درصد و به شیوه کیفی (تفسیری) صورت
گرفته است.

نتایج و یافته ها
برنامه درسی آزمایشگاه شیمی معدنی  2طبق آنچه که در سرفصل دروس دانشگاه فرهنگیان معرفی شده با هدف؛
آشنایی دانشجویان با برخی وسایل ،تجهیزات ،روشهای کار ایمن ،کسب مهارت ،یادگیری مشاهده علمی ،کشف و
تفسیر و همچنین پیش بینی و تعمیم پدیده های شیمیایی ،طراحی شده است[.]19
مطابق سرفصل این درس ،در چهار جلسه به ساخت کمپلکسهای کبالت اختصاص داده شده که بررسی و تعیین
رسانایی الکتریکی ،بررسی طیف بینی  ،IRتهیه و بررسی ایزومری در کمپلکسها(اتصال و نوری) نیز در آن
گنجانده شده است .دو جلسه مطابق این سرفصل درسی به کمپلکسهای کروم ،تعیین درصد اجزای سازنده ،بررسی
طیف الکترونی و ایزومری هندسی آنان ،اختصاص دارد .موارد دیگر سرفصل شامل ،ساخت "فروسن" به عنوان
یک کمپلکس آلی فلزی پرداخته و تعیین ثابت پایداری محلولی شامل کمپلکسی از نیکل به روش جاب و همچنین
تهیه کمپلکسهای محلول نقره با هالیدها می باشد[.]19
با توجه به این که دانشجویان آشنایی و مهارت الزم را درباره کاربرد وسایل و تا حدی شناخت واکنشگرها و
شرایط عمل آنها در دروس عملی و نظری گذشته کسب کردند؛ به نظر می رسد می توانند با روش کاوشگری
هدایت شده ،طراحی یک روش کار برای ساخت کمپلکسهای معدنی در آزمایش را انجام دهند .با توجه به تعداد
جلسات محدودی که در اختیار داشتیم ،برآن شدیم برای انجام این پژوهش جلسات آموزشی هر بخش ساخت و
شناسایی کمپلکس را در قالب چهار گام ،ولی در سه جلسه برنامه ریزی کنیم( مطابق جدول  .)1ترتیب و موضوع
هر کدام از گام های چهارگانه به صورت زیر است:
گام اول :نوشتن معادله واکنش و طراحی نقشه راه رسیدن به محصول از طریق نوشتن معادالت واکنشهای
شیمیایی با استفاده از دانسته های خود از درس نظری شیمی معدنی  2مانند :نظریه تغییر پذیری و بی اثر بودن
کمپلکسها در واکنشهای جانشینی لیگاند ،قدرت بازی و یا نوکلئوفیلی لیگاندها و مقایسه آنها و ...
گام دوم :انجام پیش آزمایش ها و طراحی روش کار ایمن با مالحظات محیط زیستی و اصل صرفه جویی مواد
و انرژی
گام سوم :انجام آزمایش
گام چهارم :شناسایی و تحلیل نتایج کار و آماده کردن گزارش کار نهایی.
متاسفانه در سرفصل تئوری شیمی معدنی مبحث ترمودینامیکی کمپلکسها مد نظر برنامه ریزان درسی نبوده و
دانشجویان در این خصوص و حتی روش جاب آشنایی نداشتند.
Job
گام اول و دوم در یک جلسه آموزشی انجام می گیرد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که چگونه دو برنامه درسی منجر به نتایج متفاوت می شود ،اگر چه شیوه
معمولی اجرای درس آزمایشگاه معدنی  2برای آموزش نیروی انسانی کارشناس برای آزمایشگاه ها صنعتی
مناسب است ،اما در تربیت یک دبیر متخصص در آموزش شیمی ،اهداف فراتر از تنها آموزش علمی ،عملی و
آموزش کارشناس ماهر است .به کارگیری روش حل مسئله و کاوشگری هدایت شده در درسهای آزمایشگاهی پایه
و تخصصی نظیر شیمی عمومی ،شیمی آلی  2و شیمی تجزیه  1و  2می تواند در برآوردن این نیاز ،نقش موثری
داشته باشد.
بازنگری در سرفصل های درسی آزمایشگاهی ،در اجرای صحیح این هدف از موارد تاثیرگذار است ،تنوع و
کثرت فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه درسی آزمایشگاه ها از جمله شیمی معدنی  ،2مدرس را وادار به پیگیری
روشهای سنتی برگزاری آزمایشگاه می کند؛ در حالی که کاستن از تعداد فعالیتها و شناور کردن ساعات این درس
بین آزمایشگاه ،کتابخانه و جستجوی اینترنتی میان مقاالت ،وبالگها و  ،...همچنین انتخابهای متنوع در ساخت و
شناسایی کمپلکسها غیر از چند کمپلکس رایج و مرسوم که نه تنها دستور کار بلکه گزارش کار آن در سایتهای
اینترنتی به فراوانی قرار دارد ،می تواند به افزایش بازده و بهره وری این روش بیافزاید.
 ]1کریمی زاده ،امین و سیدعبدالمناف تقوی()139۷نقش آزمایشگاه در آموزش شیمی ،دهمین کنفرانس آموزش
شیمی ایران ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران
[]2بدریان عابد ،کامیابی شریف( )1394یاددهی و یادگیری شیمی در آزمایشگاه  ،مبنای خرد چاپ اول تهران.
[3]Carmel Justin H., and Coworkers,(2019) Helping Students to “Do Science”:
Characterizing Scientiﬁc Practices in General Chemistry Laboratory Curricula, J. Chem.
Educ, 96( 3) 423-434
[4] Hofstein, A.; Lunetta, V. N. The Laboratory in Science Education: Foundations for the
Twenty-First Century. Sci. Educ. 2004, 88 (1), 28−54.
[ ]5نادری سوسن )1391( ،جایگاه و نقش آزمایشگاه در درس شیمی و شیوه های ارائه آن ،بازبینی شده
( )1399از سایتhttp://bachehayeshimi91.blogfa.com/post/7 :
[6] Bruck, L. B.; Bretz, S. L.; Towns, M. H. (2008)Characterizing the Level of Inquiry in the
Undergraduate Laboratory. J. Coll. Sci. Teach., 38 (1), 52−58.
[ ]7تقوافر افسانه( )1398آموزش فعالیت های آزمایشگاهی به شیوه حل مسئله  ،رشد آموزش شیمی
.21-16)3(32
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ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درس ﺷﯿﻤﯽ
ﺻﺪﯾﻘﻪ

ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن1

 1ﻣﺪرس ،دﮐﺘﺮي ﺷﯿﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﯾﺰد

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  100ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ دوره دوم
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺰد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  1397-98ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ دو
ﮐﻼس ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  80ﻧﻔﺮ ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و در
ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  9ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﺖ
آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزش
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ
از آﻣﻮزش و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و
ﮔﻮاه در ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺘﻨﺪ .و آﻣﻮزش
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درس ﺷﯿﻤﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎ دار دارد.

ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،آﻣﻮزش و ﺣﺘﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ دارد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻄﺮح در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﺳﺖ .ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و رﻓﺘﺎري،
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
و دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ و از دو ﻣﻮﻟﻔﻪ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ].[1
آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ارﺗﻘﺎ داده و ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ و اﻫﺪاف
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺪرﺳﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در آن دارﻧﺪ .[2] .آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺶ آﻣﻮزان در درس رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ].[3

روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ھﺪف ﮐﺎرﯾﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﮔﺮد آوری اﻃﻼﻋﺎت از
ﻧﻮع ﻧﯿﻤﮫ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ) ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ(
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﮔﻮاه و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ آزﻣﻮدﻧﯽ
ھﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و
دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده) ﮐﻼس( ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

آﻣﻮزش ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ درس ﺷﯿﻤﯽ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽ دار اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن در ﺗﺼﻮﯾﺮ  1آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه در ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ .ﮐﮫ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﻢ ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ .ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ در اﺛﺮ
آﻣﻮزش راھﺒﺮدھﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎ دار اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  2ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﯿﺴﺖ .و در ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻮه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮد
ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان در ﻃﻮل زﻣﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ وﯾﮋه در درس
ﺷﯿﻤﯽ دارﻧﺪ.
] .[1اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ،ﻋﺒﺎس ،ﺑﺮزﮔﺮ ،ﺳﺒﺤﺎن ،رﺳﺘﻢ اوﻏﻠﯽ .(1393) .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان داراي اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ.
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي.[2] .21-6 ،(2)4 ،زﻧﮕﯽ آﺑﺎدي ،ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻗﺪم ﭘﻮر ،ﻋﺰت اﻟﻪ.(1398).
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر .ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ.85-69 ،(44)13 ،
].[3ﻣﺎﻣﯽ ،ﻧﺎﺻﺮي ،ﻧﺼﺮت ،وﯾﺴﯽ .(1393) .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺶآﻣﻮزان در درس رﯾﺎﺿﯽ .ﻣﺠﻠﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎي روان
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻤﺎن رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺶ ﺷﯿﻤﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮﯾﻢ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮازﺟﺎﻧﯽ* ،1ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن
1ﻣﺪرس ،دﮐﺘﺮي ﺷﯿﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 2ﻣﺪرس ،دﮐﺘﺮي ﺷﯿﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﯾﺰد

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ داﻧﺸﺠﻮﻣﻌﻠﻤﺎن
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ
داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ داده ﻫﺎي
ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل اول ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ  100ﻧﻔﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دو ﺟﻨﺲ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ  25ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺷﯿﻤﯽ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ و  25ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ،ﻧﮕﺮش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ درس ﺷﯿﻤﯽ در
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن درس ﺷﯿﻤﯽ
ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف در ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و
ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و اﺧﺘﻼف  %14ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن روي ﮐﺮه زﻣﯿﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﻋﻼﺋﻢ
ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ
دﻻﯾﻞ آن رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺼﺮف ،دﻓﻊ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ،دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ] .[1اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را در ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت زﻣﯿﻦ و ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[2اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﻘﺪر ﭘﺮ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1977در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺗﻔﻠﯿﺲ
آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدش را رﺳﻤﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف آن
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ روزاﻓﺰون ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و آﮔﺎﻫﯽ
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ] .[3ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن وﺟﻮد در اﯾﺮان ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ
از ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ )رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ و
رﯾﺎﺿﯽ( و ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ )رﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ دوره  4ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽ،
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﯿﻤﯽ در اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ از
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ.

روش ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ
دﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  1398 -1399ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪ اي ﺗﻌﺪاد  100ﻧﻘﺮ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .روش ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل اول اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﻮن
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﯿﻤﯽ را ﻫﻨﻮز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

داﻧﺶ )آﮔﺎﻫﯽ( زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ :ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ  11ﺳﻮال در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  %74ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،ﺑﺮاي ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  ،%64ﺑﺮاي دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  %60و ﺑﺮاي
ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  .%51اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار 1

ﻧﮕﺮش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ  11ﺳﻮال در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮدار  ،2ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  %71ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،ﺑﺮاي ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  ،%67ﺑﺮاي
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  %59و ﺑﺮاي ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ
ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  .%57اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار2

ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ :ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ  9ﺳﻮال در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮدار  ، 3ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  %70ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ،%70
ﺑﺮاي ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  %64و ﺑﺮاي ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﻤﯽ
ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  .%51وﻟﯽ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف در ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و ﺷﯿﻤﯽ
ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و اﺧﺘﻼف  %14ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﻧﺪ.
ﻧﻤﻮدار3

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در رﻓﺘﺎر ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺮادي ﮐﻪ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،اﻣﺎ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
’[1]. Meibuodi H, Omidvar B, Enayati A, Rashidi S.(2013). Does the kind of school have effect on students
environmental awareness? Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 1:1-19.
[2] .Sharafi K, Rahimi SH, Dargahi A, Reziei M, Moradi M, Moradi Sh.(2014). Assessing The role of education
in changing knowledge and attitudes related to environmental issues in rural students of the first grade of high
school in Mahedasht, Kermanshah in 2014. Quarterly breeze of health. 2:52-59.
[3]. UNESCO UNEP (1977). Intergovernmental Conference on Environmental Education organized by UNESCO
in co-operation with UNEP Tbilisi (USSR) 74 – 26.
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داًص ضیوی وبرثزدیتزیي علن در سًذگی هب است .ثیطزیي فزآیٌذّب ٍ تغییزات ضیویبیی ٍ
فیشیىی را هیتَاى در آضپشخبًِ لوس وزد ٍ در ٍالع آضپشخبًِ آسهبیطگبّی جْت وست داًص
ضیوی است .در ایي همبلِ هیخَاّین اس آضپشخبًِ ثِ عٌَاى یه آسهبیطگبُ استفبدُ وٌین وِ
فزآیٌذ ٍ تغییزات ضیویبیی ٍ فیشیىی آى را ثحث ٍ ثزرسی وٌین .ثب وست داًص در آضپشخبًِ
خاللیتّب هیتَاًٌذ ضىَفب ضًَذ ٍ یبدگیزی داًص ضیوی جذاثتز ضَد چزا وِ ثب درن ثْتز
سًذگی ّوزاُ خَاّذ ثَد .یىی اس فزآیٌذّبی هْن در ضیوی آضپشخبًِ ،پختي غذا است وِ
خیلی اس ٍاوٌطْبی ضیویبیی اس جولِ ٍاوٌص هْن هیالرد یب ّوبى وبراهلی ضذى را در ثز هی-
گیزد وِ یه ًَع لَُْای ضذى غیزآًشیوی استّ .وچٌیي لَُْای ضذى آًشیوی وِ یىی دیگز
اس ٍاوٌطْبی ضیویبیی در جْت لَُْای ضذى هیَُّب در اثز ثزش است ًیش در آضپشخبًِ اتفبق
هیافتذ .در ایي همبلِ ،ضیوی پختي هَاد غذایی هَرد ثحث لزار گزفتِ وِ در اداهِ ضیوی سزخ
وزدى ٍ وجبة وزدى هَاد ،ثَ دادى پبح وَرى ،تجذیل ضیز ثِ هبست ،تزضیجبت ،تخن هزغ،
هَاد ًطبستِدار ،چبی ،لَُْ ٍ رفتبر ضیویبیی ثزخی هیَُّب عٌَاى ضذُ استّ .ذف اس ایي
همبلِ هزٍری ثزرسی ضیوی هَاد غذایی است وِ ثب داًستي داًص ضیوی ٍاوٌص آضپشی
جذاثتز ٍ ّوچٌیي هی تَاى ثب آگبّی هبًع اس ٍاوٌص ّب ًبهغلَة در آضپشی ضذ.
ّوبًغَر اٍلیي چیشی وِ در ّز آضپشخبًِ هَرد تَجِ لزار هیگیزد پختي غذا است .هعوَال
پختي غذا یه تغییز ضیویبیی است ٍ اٍلیي چیشی وِ هب در پختي غذا ثِ آى تَجِ هی-
وٌین تغییز هشُ غذا است وِ ایي تبییذی ثز اًجبم ٍاوٌص ضیویبیی است.پخت ٍ پش ثِ
عٌَاى یه عول ثسیبر وبرثزدی آغبس ضذ تب غذا را خَضوشُتز ،جَیذى را آسبىتز ٍ ثِ عَر
ولی آى را ثْتزوٌذ .اهب ثب گذضت سهبى هعٌبی عویك فزٌّگی ،اجتوبعی ٍ ضخصی را ًیش
در سزاسز جْبى ثِ خَد اختصبظ دادُ است .غذا هیتَاًذ فزٌّگّبی هختلفی را ثِ ٍجَد
آٍرد ٍ سهیٌِای ثزای ایجبد یب تمَیت رٍاثظ خبًَادگی ٍ اجتوبعی فزاّن وٌذ .هب ثزای ًطبى
دادى هْبرتّبی آضپشی ٍ خَردى رلبثت هیوٌین .هب ثب وبالّبی پختِ هزاسن خبظ را
جطي هیگیزین .حتی ثیطتز ادیبى ثِ ًَعی ثب غذا سز ٍ وبر دارًذ.ثِ عجبرت دیگز ،پخت ٍ
پش یه ثخص جذایی ًبپذیز اس تجزثِ اًسبى است ،ثب دیذگبُ ثبالتزی اس آرام وزدى صذای
ضىن .ثٌبثزایي ثیبییذ ثِ پطت صحٌِ پخت ٍ پش ًگبّی ثیٌذاسین ٍ ثب ٍاوٌطْبی ضیویبیی
غذاّبی خَة آضٌب ضَین [.]1الجتِ داًص ٍ علن رٍس ثِ رٍس در حبل پیطزفت استّ .ویطِ
در والس درس ایي را یبد گزفتِاین ٍ ٌَّس ّن ثیبى هیوٌین وِ پختي یه ٍاوٌص
ضیویبیی است ٍ ٍاوٌص ضیویبیی ثِ ٍاوٌطی اتالق هیضَد وِ لبثل ثزگطت ثِ هَاد اٍلیِ
ًجبضذ ٍلی ایي هزس در سبل  2015ثب تجذیل تخنهزغ پختِ ثِ ًپختِ ضىست .جبیشُ ایگ
ًَثل  2015ثِ وبلیي رستَى [ ،]2استبد ضیوی در داًطگبُ فلیٌذرس استزالیب اّذا ضذ ثزای
ًپختِ وزدى تخنهزغ $ثزگزداى تخنهزغ پختِ ثِ ًپختِ !#وِ ایذُی ثزای درهبى سلَلّبی
سزعبًی ٍ تجذیل آًْب ثِ سلَلْبی سبلن اٍلیِ هیثبضذ$ضىل]4-3[ #1
ضکل  .1پريفسًر کالیه رستًن

ريش پژيَص

الف.ضیمی تخم مرغ

پزٍتئیيّبی تخن هزغ ثِ هحض گزم ضذى ،دًبتَرُ ضذُ ،اس ّن ثبس
هیضًَذ ٍ یه ضجىِ سِ ثعذی را ایجبد هی وٌٌذ وِ اة را ثِ دام
اًذاختِ ٍ هَجت سفت ضذى تخن هزغ هیضَد$ضىل#5
ضکل5

ضکل4

ب.ضیمی ماست

˚c 40-50در تخویز ثبوتزی ّبی ضیز در دهبی
الوتَس را ثِ اسیذ الوتیه تجذیل هی وٌٌذ$.ضىل#6

ج.ضیمی چای

ضکل6

تزویجبت چبی تبثیزات آًتی اوسیذاًی رٍی ثذى دارًذ.وبسئیي هَجَد در ضیز در صَرت ٍاوٌص ثب
پلی فٌَل هبًع اس تبثیزات آًتیاوسیذاًی آى هیضَد$ضىل.#7

ت.ضیمی وان

ضکل7

در اثتذای پخت ارد ٍ اة ثب یىذیگز هخلَط هی ضًَذ.هخوزّب لٌذّبی هَجَد در ارد را ثِ وزثي
دی اوسیذ ٍ اتبًَل تجذیل هیوٌٌذ .حجبةّبی وزثي دی اوسیذ هَجت ٍرم وزدى ًبى هیضًَذ ٍ
اتبًَل ثب حزارت ًبى تجخیز ٍ خبرج هیضَد$ضىل.#8

.2ضیمی سرخ کردن

هی-
ضکل8

در اثتذای فزایٌذ سغح ثیزًٍی هبدُ غذایی دی ّیذراتِ
ضَد ٍ در توبس ثب رٍغي ،آة غذا تجخیز هیضَد .فضبّبی
خبلی غذا ثعذ اس تجخیز ،ثب رٍغي پز هی ضَد .گذاضتي
درپَش ثز رٍی ظزف ثبعث عذم خزٍج آة ٍ جذة رٍغي
ووتز هیضَد$ضىل#9

ضیمی سیة زمیىی

ضکل9

ٍاوٌص هیالرد در سغح سیت سهیٌی رخ هیدّذ،در ٍالع تجذیل گلَوش حبصل اس ضىستي ًطبستِ ٍ
تجذیل آى ثِ هَادی ثبعث لَُْای ضذى سیت سهیٌی هیضَد.ولزٍپزٍفبم سوی هَجَد در سیت سهیٌی
پس اس سزخ وزدى ثِ هیشاى  "73ثعذ اس اة پش وزدى  ٍ "83پس اس پخت ثب َّاپش ثِ هیشاى "78اس آى
خبرج هی ضًَذ$ضىل#10

.3ضیمی کثاب کردن
ضیمی گًضت کثاتی

ٍلتی وِ گَضت وجبةپش هیضَد چزثیّب ثز رٍی سغبل ریختِ
هیضَد ٍ ّیذرٍوزثي ّبی پلی آرٍهبتیه  #PAH$ثخبر ضذُ
ٍ ثز رٍی وجبة هیًطیٌٌذ .تزویجبت فٌَلی سزیٌگَل ،ثَ ٍ
گَائیىَل هشُ دٍدی ایجبد هی وٌٌذ$ضىل.#11

.4ضیمی ترخی رفتار میًٌ َا

ضکل10

ضکل11

ثسیبری اس هیَُ ّب هثل سیت،هَس ٍ  ..دارای فٌل ّستٌذوِ در توبس ثب اوسیژى ثِ ویٌَى تجذیل
هی ضًَذ.ایي ویٌَى ّب ثب خَد ٍاوٌص دادُ سًجیزُّبی پلیوزی عَیلی را تطىیل هی دٌّذ ٍ
ثبعث لَُْ ای ضذى هیَُ هی ضًَذ.

ایي همبلِ هزٍری ثَدُ ٍ گشیذُ ای اس همبالت ضیوی ٍ سبیت ّبی ضیوی هعتجز است .

وتایج ي یافتٍ َا
.1ضیمی پخته

ٍاوٌص هیالرد هجوَعِ ای اس ٍاوٌص ّبی سیزاست.
 . 1گزٍُ وزثٌیل ثب یه گزٍُ اسیذ آهیٌِ ٍاوٌص
هیدّذ ٍ گلیىَسیل آهیي تَلیذ هیوٌذ$ضىل.#2

ضکل2

1.Alexandru Micu. (May 10, 2019). the chemistry behind cooking
from
https://www.zmescience.com/science/cooking-deliciouschemistry/ 2. Strom, M. (2015). "Machine that 'uncooks eggs' used to
improve cancer treatment". Sydney Morning Herald
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چکیذٌ

.2تزویت گلیىَسیل آهیي ایشٍهزی هیضَد
تب یه وتَسآهیي تَلیذ وٌذ$ضىل.#3
ضکل3
.3در ضزایظ اسیذی ّیذرٍوسی هتیل فَرفَراى ٍ در ضزایظ ثبسی
رداوتًَْب ٍ هحصَالت دیگز حبصل اس تجشیِ وتَسآهیي ّستٌذ$ضىل#4

آوچٍ کٍ ضیمی در مًرد گل َا ي گیاَان ارائٍ می دَذ
.1مریم کیانی برازجانی* .2اکرم اسمعیل زاده
1مدرس ،دکتری شیمی ،دانشگاه فرهنگیان بوشهر
 2دانشجوی آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان بوشهر
چکیذٌ

ثب فزا رعیذى اػیبد ٍ جؾي ّب ،ثخؾی اس ثزًبهِ هب هوکي اعت ؽبهل خزیذ گل
ثبؽذ .گل ّب ثِ رًگْبی هختلفی هیآیٌذ ٍ ّوچٌیي ػطزّبی هختلفی دارًذ .تزکیجبت
ؽیویبیی ایي ػطزّب چیغت؟ ایي عَالی اعت کِ در ایي هقبلِ هیخَاّین ثِ آى پبعخ
دّین .در هزحلِ اٍل ،هْن اعت کِ ثذاًین ؽیوی هؼطز پیچیذُ اعت ٍ ثَی ّز گل ّزگش
ًتیجِ یک تزکیت ؽیویبیی ٍاحذ ًیغت .گل تزکیجی پیچیذُ اس هَاد ؽیویبیی آلی فزار
اعت ٍ ایي در حبلی اعت کِ ّوِ ایي هَاد ثِ ػطز ٍ رایحِ گل کوک ًویکٌٌذ .در
حبلی کِ هب ًویتَاًین ثِ تزکیجبت هٌفزد ثِ ػٌَاى ػطز ٍ ثَی گل اؽبرُ کٌین ،هیتَاًین
هَاردی را کِ تأثیز ػوذُ ای در رایحِ ای کِ ثیٌی هب تؾخیـ هیدٌّذ ،ؽٌبعبیی کٌین
[ .]1در ایي پضٍّؼ هیخَاّین ثِ ًکبت جبلت ؽیوی گلّب ٍ گیبّبى ًگبّی ثیبًذاسین
کِ در اداهِ ثِ آى اؽبرُ خَاّذ ؽذ [.]2

ایي هقبلِ هزٍری ثَدُ ٍ هحتَای آى گشیذُ ای اس هقبلِ ّبی ؽیوی ٍ عبیت ّبی هؼتجز
ؽیوی اعت.

وتایج ي یافتٍ َا
.1کمک به طوالنی کردن عمر گلها

در گل فزٍؽی ّب ثب کوک ثغتِ ّبی غذای گل ػوز آًْب را طَالًی هی کٌٌذ.هَاد هَجَد
در آًْب ؽبهل:
شکَل 1

الف.قىذَایی از جملٍ ساکارز ي گلًکس
(ضکل)1
ب.عًامل کاَص دَىذٌ اسیذیتٍ آب

ضکل 5

ب.گل اللٍ

 -6تَلی پَعبیذ ٍ تَلی پبلیي تجشیِ ؽذُ اس آى ثبػث ایجبد ٍاکٌؼ ّبی آلزصیک پَعتی هی
ؽًَذ(ؽکل.)6
ضکل6

پ.گل اوگطتاوٍ

تزکیجبتی ثِ ًبم کبردیبک گلیکَسیذ دارًذ کِ ؽبهل عبختبری هؾبثِ دی جَکغیي ٍ دی
جیتَکغیي اعت .خَردى اًْب ثبػث تَْع ،اعتفزاع ،اعْبل هی ؽَد (ؽکل.)7
گل ّبی غیز عوی ؽبهل:

الف.گل رز

ضکل7

تزکیجبت رایحِ رسّب تحت تبثیز غلظت آًْب ًیغت ٍ حتی تؼذادی اس آًْب غلظت کوی دارًذ ٍلی
رایحِ غبلت را ایجبد هیکٌٌذ.

ب.گل پائًویا
گل پبئًَیب در هحیط اعیذی ثِ رًگ قزهش ٍ در هحیط قلیبیی ثِ رًگ آثی تغییز پیذا هیکٌذ.

پ.گل بىت قىسًل

ثِ ػٌَاى ؽٌبعبگز ثزای تؼییي اعیذیتِ هحیط اعتفبدُ هی ؽَد.
ثِ دلیل داؽتي  -8ٍ1عیٌَئل ٍ کبهفَر در دٍر کزدى حؾزات هَثز ّغتٌذ(ؽکل)8

ضکل8

ث.گل گًضتخًار يوًس

اس حؾزات هَاد آلی خَد را ثذعت هی آٍردٍ.قتی حؾزُ طؼوِ ًٍَط را لوظ هی کٌذ هَاد
ؽیویبیی تَلیذ هی ؽَد ٍ ٌّگبهی کِ غلظت آًْب ثِ اعتبًِ ثزعذ تلِ ثغتِ هی ؽَد.اعیذ
جبعوًَیک تَلیذ ؽذُ طؼوِ را ثزای اًشین ّب گَارؽی آهبدُ هی کٌذ ٍ عپغوحیط اعیذی هی-
ؽَد .گلَتبتیي اس آًشینّب در هحیط اعیذی هحبفظت هیکٌذ(ؽکل.)9
ضکل9

 .3چگًوٍ درختان َمیطٍ سبس سبس می ماوىذ؟

اس تزکیجبتی هثل آلَهیٌیَم عَلفبت ٍ اعیذ عیتزیک اعتفبدُ هی ؽَد سیزا کِ گل ّب در
هحیط قلیبیی ثْتز رؽذ هی کٌٌذ (ؽکل.)2
شکل2

د.تنظیم کننده های رشد:از  -6ثٌشیل آدًیي ٍ ًقزُ
تیَعَلفبت ػوز گل ٍ ؽکَفِ ثب هْبر کزدى َّرهَى
اتیلي را سیبد هیکٌذ (ؽکل.)4

الف .ورگس زرد

دارای چٌذیي تزکیت الکبلَئیذی عوی اس جولِ لیکَریي ٍ گبالًتبهیي اعتٍ .قتی کِ هقزف هی-
ؽَد ،هیتَاًذ هَجت ایجبد اعتفزاؽ ؽذیذ ٍ اعْبل گزدد(ؽکل.)5

ت.اسطخذيس

ريش پژيَص

ج.ضذ میکريب َا :اسرؽذ هیکزٍارگبًیغنّب در
آة جلَگیزی هیکٌذ اهب طَل ػوز گلْب
راکبّؼ هیدّذ .ثزخی اس ایي تزکیجبت -8
ّیذرٍکغی کیٌَلیي عَلفبت ّیپَکلزیذ عذین
ّغتٌذ (ؽکل.)3

گل ّب ؽبهل دٍ دعتِ عوی ٍ غیز عوی ّغتٌذ.گل ّبی عوی ؽبهل:

آًْب در سهغتبى ًیش ثب کوک فتَعٌتش اًزسی هَرد ًیبس خَد را تبهیي هی کٌٌذ.کَتیي هَجَد ثز ثز
رٍی ثزگ ّب اس ّذر رفتي آة ثزگ ّب جلَگیزی هی کٌذ .آًْب ّوچٌیي اس پزٍتئیي ّبی ضذ یخ
ثزای جلَگیزی اس اًجوبد اعتفبدُ هی کٌٌذ(ؽکل)10
ضکل10

 .4چرا برگ َا میتًاوىذ باعج تاخیر راٌ آَه ضًوذ؟

آًْب ضزیت افطکبک را کبّؼ دادُ ٍ اس آؽکبرعبس عیگٌبلی تؾخیـ قطبرّب جلَگیزی هی کٌذ
(ؽکل.)11
ضکل11

شکل3
شکل4

1.https://cen.acs.org/articles/94/i8/Periodic-Graphics-HelpingFlowers-Last-Longer.html
2.https://www.compoundchem.com/

مىابع

مقذمٍ

کوتز کغی توبؽبی گلّب را دٍعت ًذارد ٍ کوتز کغی ّغت کِ اس ػطبری گل ّبی
دارٍیی ًخزیذُ ثبؽذ ّوِ ثِ ایي هَضَع فکز کزدُ اًذ کِ یکی اس دالیلی کِ ثبػث هی ؽَد
افزاد ثِ عوت خزیذى گل ثزًٍذ ،ثَی خَػ آى اعت .گل ّبی خَؽجَی سیبدی ٍجَد دارًذ
کِ ؽبدی ثخؼ ّغتٌذ ٍ اًزصی سیبدی را ثِ ؽوب هٌتقل هی کٌٌذ .اس عَی دیگز خیلی اس
گیبّبى خَاؿ دارٍیی ٍ درهبًی دارًذ .در ایي ثیي اس رٍسگبراى قذین هزدم اعبًظ ٍ ػقبرُ
گیبّبى را ثزای اهزاك هختلف اعتفبدُ هی کزدًذ ٍ ثب پیؾزفت ػلن ٍ ؽٌبخت فزهَل ٍ ؽیوی
گل ّب ٍ گیبّبى خیلی اس فٌبیغ ؽیویبیی ثِ عوت تَلیذ آسهبیؾگبّی در هقذار سیبد ایي هَاد
ثز آهذًذ .در ایي هقبلِ عؼی ؽذُ هطبلت ؽیوی جبلت در هَرد گل ّب ٍ گیبّبى ػٌَاى ؽَد
کِ در ایي هیبى ؽیوی هَاد ًگْذاری گل ّب ،ؽیوی تزکیجبت تؼذادی اس گل ّب ،ػلت عجش
ثَدى ثزگ ثزخی اس درختبى ٍ هؾکالت قزار گزفتي ثزگ ّب ثز رٍی ریل اس جولِ ایي
هَضَػبت اعت.
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مفاهیم و کاربردهای نانو فناوری و ضرورت آموزش آن در مدارس
امیرحسین چشمه خاور ،زینب خزایی

گروه علوم پایه ،پردیس شهید باهنر اصفهان ،دانشگاه فرهنگیان
بخش شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه

گسترش استفاده از فناوری نانو در حوزه های مختلف ،نظامهای آموزشی را
بر آن می دارد تا با ارائه مفاهیم و سرفصلهای مربوط به نانو مواد و کاربردهای
آن ،آگاهی دانش آموزان را در این زمینه علمی افزایش دهند .با گنجانیدن
مطالب مرتبط با نانوفناوری به صورت تدریجی در کتب علوم و شیمی دوره
متوسطه میتوان تا حدودی خالء آگاهی دانش آموزان در این شاخه علمی را
جبران کرد .هر چند که آموزش اصولی این فناوری مستلزم برنامه ریزی
مدون میباشد .استفاده از ابزارهای مناسب ،تصاویر و طرحهای تحقیق
کالسی میتواند در انتقال مفاهیم اصلی به دانش آموزان و درک بهتر مقیاس ها
بسیار مفید باشد.

نانو فناوری ،توانایی تولید مواد ،ابزارها و سیستم های جدید با
در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی و اتمی و تغییر خواصی
است که در سطوح ظاهر میشود .استفاده از این فناوری در علوم و
صنایع مختلف باعث شده که تحقیقات در زمینه نانو به عنوان یک
چالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان باشد .علوم و
فناوری نانو ،عنصری اساسی در درک بهتر طبیعت در دهههای آتی
خواهد بود .از جمله موارد مهم در آینده ،همکاریهای تحقیقاتی
میان رشتهای ،آموزش خاص و انتقال ایدهها و افراد به صنعت خواهد
بود.
با توجه به اهمیت نانوفناوری به عنوان کلید ورود به
فناوریهای نوین و همچنین با وجود تاکید زیاد در اسناد باالدستی
کشور از جمله سند چشم انداز توسعه به لزوم ورود فناوریهای نوین
در محتوای درسی پیش از دانشگاه ،بررسی به عمل آمده از کتب
درسی دوره متوسطه نشان میدهد که توجه به فناوری نانو در
محتوای درسی این کتابها قابل مالحظه نمیباشد .با توجه به
اهمیت این موضوع ،این پژوهش به دنبال تبیین ضرورت آموزش
نانوفناوری در مدارس و ارائه راهکارهایی در جهت آموزش هرچه بهتر
این فناوری میباشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی و کاربردی است که از لحاظ
توصیفی ،شامل بیان مفاهیم و کاربردهای فناوری نانو ،ضرورت آموزش آن در
مدارس و روش آموزش آن میباشد .همچنین از آن جهت که نتایج این پژوهش
در کار برنامهریزان درسی و معلمان متوسطه دوم قرار میگیرد ،از نوع
پژوهشهای کاربردی است .ابزار بکار گرفته شده این پژوهش تمامی منابع موجود
و در دسترس از جمله کتاب ها ،مجالت ،سایتهای اینترنتی و مصاحبه با
متخصصان این حوزه میباشد.

نتایج این تحقیقات کشورهای پیشرو در زمینه آموزش فناوری نانو نشان میدهد دانشآموزان
با توجه شیوه انتقال اطالعات و روش تدریس ،درک قابل قبولی از مفاهیم اصلی این علم داشتهاند.
در میان روشهای مورد بررسی ،دو عامل اصلی تجسم و مشاهده تصاویر میکروسکوپی و
انیمیشنها به عنوان موثرترین عامل انتقال درست مفاهیم به دانش آموزان و درک بهتر ساختار
شیمیایی و خواص ترکیبات در مقیاس نانو معرفی شدند.

استفاده از مثالهای قابل درک برای تجسم مقیاس نانو و مقایسه آن با دانستههای پیشین دانش
آموز به درک بهتر مفاهیم اصلی کمک میکند.
معرفی ساختارهای شناخته شده ترکیبات نانو و همچنین ارائه اطالعاتی در زمینه کاربردهای نانو
فناوری میتواند دانش آموزان را به مطالعه بیشتر و عالقه به آینده ی این شاخه از علم ترغیب
کند .بنابراین ،یکی از مهم ترین ابزارهای معلم در دوره آموزشی فناوری نانو در مدارس ،استفاده از
ابزارهای تجسمی و تصویری در ارائه مطالب میباشد.

برای کمک به تجسم انواع ساختارهای نانو و تاثیر روش سنتز بر شکل نهایی ذرات میتوان از
تصاویر بدست آمده از میکروسکوپهای الکترونی در کالس استفاده کرد.

نمایش کاربردهای فناوریهای نانو در بخشهای مختلف زندگی روزمره یکی از راه های اصلی
ایجاد عالقه مندی در دانش آموزان نسبت به فناوری نانو می باشد.

[1] Drexler, K.E. (1991). Molecular directions in
nanotechnology. Nanotechnology, 2, 113.
[2] Ghattas, N.I. Carver, J.S. (2012). Integrating
nanotechnology into school education: a review of the
literature. Research in Science & Technological Education,
30, 271-284.
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آهَسش ًاًَضیوی ٍ ًاًَفٌاٍری در دبیزستاى با رٍیکزد آسهایطگاّی
آرسٍ هقذم ًژاد ،الْام بْزاهی
دبیز ضیوی ٍ ًاًَضیوی  ،کارضٌاس ارضذ ضیوی هعذًی  ،آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستاى دسفَل،پژٍّطسزای فزّیختگاى دسفَل
هذرس ضیوی ،کارضٌاس ارضذ ضیوی تجشیِ

چکیذُ
ًاًَ ضیوی یا فٌاٍرری پذیذُ اجتٌاب ًاپذیزی ّشارُ سَم بِ ضوار هی رٍد کِ بِ
سزعت جایگاُ خَد را در بیي علَم پیذا کزدُ است .فٌاٍری ًاًَ رٍیکزدی جذیذ بِ
کلیِ علَم ضاهل فیشیک ،ضیوی ،ریاضی ٍ هٌْذسی در هقیاس ًاًَ است ٍ ًوی تَاى
آى را بِ تٌْایی رضتِ جذیذی هحسَب کزد .داًص آهَساى بِ عٌَاى سزهایِ ّای
بالقَُ یک جاهعِ هی بایست در هذارس با ایي علن جذیذ آضٌا ضذُ ٍ علَم ٍ فٌاٍری
ًاًَ بِ صَرت هٌسجن ٍ ّذفوٌذ در بزًاهِ آهَسضی ضیوی گٌجاًذُ ضَد .اس دیگز
هشیت ّای علَم ًاًَ با دیگز علَم ،قادر ساختي داًص آهَساى ٍ داًطجَیاى بِ درک
بْتز ارتباط بیي علَم هختلف هی باضذ .در ایي ًَضتار رٍش آهَسش علَم ٍ فٌاٍری
ًاًَ با استفادُ اس ابشارّای آهَسضی ٍ با تکیِ بز آهَسش فعال بزرسی هی ضَد.

.

هقذهِ

 -1مقدمه

ًاًَتىٌَلَطی یه حَصُ علوی ًَظَْس ٍ دس استثاط تا علَم ضیوی ،هَاد،
داسٍساصی ٍ اًشطی هی تاضذ وِ تِ سشعت دس حال تَسعِ ٍ پیطشفت است.
دس دٍ دِّ اخیش سضذ چطوگیشی دس صهیٌِ تحمیمات آهَصضی ًسثت تِ
علن ٍ فٌاٍسی ًاًَ ٍ واستشد گستشدُ آى دس علَم هختلف صَست گشفتِ است.
[]1
اص ایٌشٍ ّوضهاى تا تَسعِ پظٍّص ٍ فشاگیشی علن ًاًَ ،داًطوٌذاى
هتَخِ ًیاص هثشم آهَصش ٍ تیاى هفاّین ایي داًص تشای داًص آهَصاى
دسهماطع تحصیلی هختلف ضذُ اًذ .هفاّین اصلی ًاًَ وِ  ۹ایذُ تضسي
ًاهیذُ هی ضًَذ ضاهل سایض؛ اًذاصُ؛ ساختاس هادُ؛ ًیشٍّا ٍ تشّن وٌص¬ّا؛
اثشات وَاًتَهی؛ خَاظ ٍاتستِ تِ سایض ٍ خَد آسایی هی تاضٌذ.
آهَصش ایذُ ّای تضسي دس طَل دٍسُ تحصیلی هتَسطِ یه چاسچَب
علوی تشای پیطشفت ٍ تْثَد تلٌذ هذت دسن فْن داًص آهَصاى دستاسُ
هحتَای علن ایداد هی وٌذ ٍ تِ داًص آهَصاى ٍ هعلواى ایي فشصت سا هی
دٌّذ تا ایذُ ّا سا دس طَل دٍسُ تحصیلی خَد هَسد تشسسی لشاس دٌّذ ٍ
دسن عویك ٍ هفْوَهی ًسثت تِ ایي ایذُ ّا پیذا وٌٌذ[2].

رٍش پژٍّص
 -2روش پژوهص

دس ایي پظٍّص داًص آهَصاى پایِ ّفتن تا دٍاصدّن دس والع ّای فَق تشًاهِ
تحت عٌَاى "آهَصش ًاًَضیوی" ٍ "پظٍّطگش خالق" ضشوت وشدًذ .ایي دٍسُ ّا تِ
صَست تشهیه ٍ دس  4تشم تشگضاس ضذ.
دس ایي پظٍّص چٌذیي سٍش گًَاگَى تشای آهَصش ًاًَ ٍ ووه تِ فشایٌذ
یاددّی -یادگیشی استفادُ ضذ وِ ضاهل:
-1یادگیشی تا هذل ّا ٍ ًشم افضاسّای آهَصضی ضیوی
-2یادگیشی تا هذل ّای ٍ سشگوی ّای عیٌی
-3استفادُ اص فیلن ّای آهَصضی دس هَسد تاسیخچِ ،تَصیف سایض ٍ واستشد
ًاًَهَاد
-4یادگیشی تشهثٌای تعشیف یه پشٍطُ آصهایطگاّی

ًتایج ٍ یافتِ ّا
1-3نتایج وبحث

فشایٌذ یاد دّی -یادگیشی تش سٍی داًص آهَصاى دٍسُ هتَسطِ اًدام ضذ .صهاى ّش خلسِ حذٍدا ۹۰
دلیمِ تطَل اًداهیذ ٍ تِ تشصسی هَاسد صیش پشداختِ ضذ.
تشای تشسسی هیضاى یادگیشی ٍ اسصضیاتی اص داًص آهَصاى ایي هَاسد تِ واس تشدُ ضذ:
الف) یه پشسطٌاهِ تاص تشای تشسسی دسن داًص آهَصاى اص اًزاصُ ٍ همیاع ،دستاسُ ایٌىِ چگًَِ هی
تَاًین ًاًَ رسات سا هطاّذُ وٌینٍ ٍ ،یظگی ّای ٍاتستِ تِ اًذاصُ.
ب) تشگِ ّای پشسص داًص آهَساى وِ دس طَل خلسات پش ضذُ اًذ.
ج) هصاحثِ ّای فشدی ًیوِ ساختاس یافتِ تعذ اص اخشا
د) تشسسی گضاسش هشتَط تِ پشٍطُ
 -1-3بررسی اندازه و مقیاس
ایي تشسسی ًطاى داد وِ تَاًایی داًص آهَصاى دس دسن هفَْم
اًذاصُ ٍ همیاع تِ تَاًایی آى¬ّا دس توایض لایل ضذى تیي اًذاصُ ٍ
همیاع اضیا هی تاضذ ٍ ایي دسن هعوَال اص طشیك همایسِ اضیائی
وِ هی تَاًٌذ تِ چطن تثیٌٌذ ٍ یا تصَس وٌٌذ(هثل فَاصل ویْاًی،
اًذاصُ اتاق،اهمیاع اتوی ) تشای آًْا تِ دست آهذُ استّ ،وچٌیي
هیضاى دسن داًص آهَصاى هتاثش اس سي ،لطع تحصیلی ،تداسب ٍ
هحیطی وِ دسآى سضذ افتِ اًذ ًیض هی تاضذ.
 -2-3ابسار و تجهیسات
اغلة داًص آهَصاى اظْاس داضتٌذ وِ تشش دادى واغز تِ طعاتی تِ طَل چٌذ ًاًَهتش تا لیچی ّای
هعوَلی اهىاى¬ریش استٍ ،لی تا توشیٌات اًدام ضذُ دس تخص دٍم آى¬ّا هتَخِ ضذًذ وِ تشای
خشد وشدى اضیا آًْا ًیاص تِ اتضاسی داسًذ وِ اتعادش هتٌاسة تا اًذاصُ اضیائی است وِ هی¬خَاٌّذ
تِ آى همیاع تشساًٌذ.
3-3ویژگی های وابسته به اندازه
داًص آهَصاى دستاسُ ٍیظگی ّای ٍاتستِ تِ سایض ّیچگًَِ
ایذُ ای ًذاضتٌذ ،آًْا هعتمذ تَدًذ وِ اضیا اًذاصُ ّای ثاتت
داسًذ .ایي اهش دس اتتذا تاعث تشٍص تشخی هطىالت ضذ .اها
داًص آهَصاى تِ تذسیح پزیشفتٌذ وِ تغییش دس ٍیظگی ّای
هادُ تِ دلیل سایض تغییش سایض اضیا اهىاًپزیش است
-4-3نکات مثبت و منفی فناوری نانو در جامعه
از دانش آموزان خواسته شد تا نظر خود را در مورد اثرات مثبت یا منفی فناوری
نانودر جامعه بیان کنند .در حین بحث بعضی دانش آموزان موضع گیری های افراطی
درباره پذیرفتن و دفاع از نانوفناوری و یا نپذیرفتن آن اتخاذ کردند .پس از یکسری گفتگو
بیشتر دانش آموزان توافق داشتند مبنی بر اینکه نانو فناوری و علم نانو دانشی ضروری است
و اینکه فرد خود می تواند درباره بی استفاده بودن و یا خطرات بالقوه آن تصمیم گیری کند.

آموزش مفاهیم شیمی با آزمایش های ساده و کم هزینه
*سوسن تقی زاده بروجنی

ااشناای ااش شیمی -یا شیمی شهااتان اکجن

sntaghizadeh@yahoo.com

مقدمه

چکیده
فعاليت های آزمايشگاهی يكی از اركان اصلی آموزش علوم تجربی به شمار می آيد
موجب رش دانش ،مهارت نگرش های علمی دانشآموزان می شدود .بيشدرر معلمدان
شيمی معرق ن كه در بيشرر مواقع ،ب ليل موانع مرع د كه كمبود امكانات ع م جود
سايل مواد آزمايشگاهی الزم ،جزئ مهمررين علل آن می باش  ،اين امر محقق نمی
شود .به منظور تحقق اين امر ،انجام آزمایش هاا ااا و ک ام هزیناا ااا یاا یا
عمیق تا مطالب اای شیمی ضاکا می اش  .ا این مقالا اا ایای آزماایش
ها اا و مات ط ا م احث شیمی ک اکش اجاا آنها اشااو می نماییم.

بنابر پيشنهاد هوفشراين لونرا ،انرقال دانش بوسيله انجام فعاليت های آزمايشگاهی  ،در تعامدل بدا افدراد،
مكان ها اشياء شكل می يرد م تجربی ،پ ي ه هايی را آموزش می ده كه در طبيعت زن ی ر زانده
مشاه ه می شون دانشآموزان از طريق تجربه های دست ا ل ،انجدام دادن آزمدايش در يدر شد ن بدا
پژ هش حل مائله ،به عل آموزی بپردازن [1] .می توان دانشآموزان را در فراين ياد يری فعال كدرد
ر حيه انجام دادن فعاليت های ر هی مشاركری را در آنها پر رش داد[ 2] .هد اصدلی فعاليدت هدای
آزمايشگاهی آشنا كردن دانشآموزان با ماهيت ر ش علمی  ،از قبيل :مشداه ه ،جمدع آ ری ،سدازمان هی
اط عات نريجه يری مناقی از آنها است[3] .پيكرينگ معرق است ،ا ر قرار است انجام دادن آزمدايش
چيزی را نشان ده  ،بهرر است آن چيز ر ش علمی باش  .تجربه های كاب ش ه در آزمايشگاه ،باي با بده

واژگان کليدي :آزمایش اا و ،آمکزش علکم،الکتاکشیمی ،یکاص کلیگاتیک،قانکن شاال

كار يری تاكرات مناقی خ قانه ،به دست آين .

روش پژوهش
با توجه به اه ا آموزش علوم تجربی ،اه ا فعاليت های آزمايشگاهی در سه حياه شناخری ،مهارتی نگرشی برنامه درسی سازمان هی می شود .دراين پژ هش با انجدام آزمدايش هدای سداده
سايل در دسررس برخی مباحث مربوط به درس شيمی ،بررسی می شود .با انجام آزمايش برطبق شيوه ذكرش ه ،می توان ات تمامی حياه های اه ا مدورد نظدر فعاليدت هدای آزمايشدگاهی
حاصل می شود .به اين دليل كه دانش آموزان از نريجه آزمايش بی اط عن  ،بنابراين مراحل آزمايش را به شيوه كا شگری دنبال می كنن در نهايت ،دانش آموزان با شديوه هدای خ قانده بدرای
آنجام آزمايش آشنا می شون ر ش های ج ي ی را برای انجام آزمايش ارايه می دهن  .مهارت خود را در برقراری ارتباطات علمدی تعامدل بدا يكد يگر همينادور در تجزيده تحليدل علمدی
اررش می دهن  ،نگرش مثبت نابت به علوم تجربی توانايی شخصی در درک مااهي پي امی كنن [7 ..

نتایج و یافته ها

جدول  -1اهداف فعالیت های آزمایشگاهی

انجام پژوهش و یافته های حاصل از آن

بررسی کمی خواص کولیگاتیو

بررسی کیفی خواص کولیگاتیو

بررسی قانون شارل

برقکافت آب
تولید جریان الکتریکی با سیب زمینی

خالصه و نتیجه گیری
نا ا پیشنها هکفشتاین ک لکنتا ،انتقال انش کایلا انجام فعالیت هاا آزمایشاگاهی ،
ا تعامل ا افاا  ،مكان ها ک اشیاء شكل می یا  [14] .مشاااكت اناشآماکزان ا
فعالیااات هاااا ،عملاااد ،انجاااام ا ن آزمایشاااها ک ااااایتن ماااکا ک کااااایل آمکزشاااد ک
آزمایشد ،میل ،هیجان ک عالقا ا یاا یا ،اا ا آنان افزايش می ده به يداد يری
بيشرر كمك می كن .دانش آموزان انجام آزمايش های ساده با اسدرااده از سدايل كد
هزينه ر ش های حدل ماداله كا شدگری را عمد تمدرين مدی نمايند حياده هدای
شناخری ،مهارتی نگرشی در آنها پر رش می ياب  .بنابراين پيشنهاد مدی شدود بدا انجدام
آزمايش های ساده ك هزينه در ك س درس تشويق دانش آموزان برای انجام آزمايش
ك خار مرتبط با مااهي درسی ،بادرر الزم جهدت يداد يری بهردر ماداهي شديمی
زمينه جذب دانش اموزان به علوم تجربی را فراه آ رد.
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اعت اا یشی الگکیی اثا یش اا انجام ا ن فعالیت ها آزمایشگاهی فصلنامۀ نکآکا ها
آمکزشی ،اال هفتم.

نقش آموزش شیمی سبز و آموزش نانو شیمی در حفاظت از محیط زیست
مریمصادقیراکد،النازرشتیزاده

دانشجو،کارشناسیآموزششیمی،دانشگاهفرهنگیانپردیسنسیبهیتهران
استادیارآموزششیمی،دانشگاهفرهنگیانتهران

چکیده

مقدمه

با وجود رشد روز افزون علم ،مشکالت زیست محیطی یکی از دغدغههای
اصلی انسان قرن  21است .علم شیمی در این میان با وجود اینکه خود منبع
برخی آلودگیهاست ،اما راهحلهای بسیار مؤثری برای رفع این معضالت ارائه
میکند .علوم نوینی از قبیل نانو و شیمی سبز از جمله شاخههایی از علم
شیمیاند که نیازمند صرف وقت و هزینه برای آموزش مفاهیم خودشان به
دانشآموزان و دانشجویان در جهت عالقهمند کردن آن ها به فعالیت در این
زمینه است .در این مقاله مروری آموزش شیمی سبز و روشهای موثر آموزش آن
از جمله تدریس مشارکتی مورد بررسی قرار می گیرد .توسعه مهارتهای
یادگیری مشارکتی و میان رشتهای ،مهارتهای یادگیری مسئله محور و
مهارتهای تفکر سیستمی به عنوان راهکارهای موثر ارتقای سطح آموزش شیمی
سبز معرفی شده است .سپس نقش شیمی سبز و نانو شیمی در حل مشکالت
زیست محیطی توصیف شده است.
شیمی نقش بنیادی در پیشرفت تمدن آدمی داشته و جایگاه آن در
اقتصاد ،سیاست و زندگی روز به روز پر رنگتر شده است.
این یک واقعیت اجتنابناپذیر است که نسل بعدی در دنیای
متفاوت از نسلهای قبلی زندگی خواهند کرد .بنابراین به ایدهها و نظرات
جدید در آموزش شیمی احتیاج است تا منجر به آماده سازی ذهن دانش
آموزان برای ترسیم آیندهای بهتر و توسعه پایدار گردد.
آموزش محیطزیست فرایندی است که به افراد کمک میکند تا با
بررسی مشکالت زیستمحیطی و مشارکت در حل آنها با انجام اقداماتی
نقش خود را در جهت بهبود محیطزیست ایفا کنند که منجر به درک
عمیقتری از مشکالت زیستمحیطی و ایجاد مهارتهای لزم برای
تصمیمگیریهای آگاهانه و مسئولنه میشود.

نتایج و یافته ها
شیمی سبز

بیشتر مردم نسبت به واژة شیمی سبز بیاطالع هستند در حالیکه حل مشکالت زیست
محیطی و صنایع شیمیایی در قرن اخیر بدون آموزش شیمی سبز امکانپذیر نیست .امروزه به دلیل
فراگیری آلودگیها و پراکندگی در مقیاس جهانی ،شیمی سبز به موضوعی بین المللی تبدیل
گردیده است.
هدف اصلی آموزش شیمی سبز ،پرورش و بهبود سواد علمی در پایداری و توسعه مهارتهای
مربوطه در بین نسلهای حال و آینده است؛ بنابراین هنگام ادغام اهداف توسعه پایدار در آموزش
شیمی سبز باید یک چارچوب و برنامه درسی میان رشتهای و همچنین روشهای میان رشتهای را
در نظر گرفت.روشهای آموزشی مختلفی برای آموزش شیمی سبز وجود دارد و میتوان از هر دو
روش معلم محور و یادگیرنده محور استفاده کرد .یکی از راه های آموزش شیمی سبز "یادگیری
گروهی" است و محبوبترین روشهای یادگیری گروهی شامل یادگیری مشارکتی ،یادگیری مبتنی
بر مسئله و یادگیری مشارکتی است.

شیمی نانو

نانو شیمی رشتهای از دانش کاربردی و فناوری است که موضوعات گستردهای را پوشش
میدهد .موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاهها در ابعاد کمتر از یک میکرومتر ،معمو ال حدود
 1تا  1۰۰نانومتر است .این تکنولوژی قادر به بهبود روشهای ارزیابی ،مدیریت و کاهش خطرات
برای محیط زیست بوده و فرصتهایی را برای تولید محصولت جدید و سالم فراهم مینماید.
در پژوهش " بررسی اثر نانوتکنولوژی بر محیط زیست " با استفاده از روش دادههای تلفیقی
و مدل اثرات ثابت ،به بررسی اثر نانوتکنولوژی بر محیط زیست به تفکیک در دو گروه از کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه (از جمله ایران) برای دوره زمانی  1997 -2۰1۰پرداخته شده است.
نتایج حکایت از آن دارد که هم زمان با افزایش شدت آلودگی ناشی از فعالیتهای اقتصادی،
صنعتی شدن و رشد جمعیت ،فنآوری نانو توانسته در کشورهای توسعه یافته به بهبود کیفیت
محیط زیست کمک کند .اما در کشورهای در حال توسعه نانو تکنولوژی تاثیری معنی دار بر
کیفیت محیط زیست نداشته است.

نتیجه گیری

باتوجهبهاهمیتبررسیعلومنوینوتازهشیمینانووشیمیسبزوهمچنینتلفیقیازهر
دوعلم،آموزشاینعلومدرمدارسومراکزآموزشعالیعالوهبراینکهازیکسوسببرشد
اقتصادیوعلمیجامعهواشتغالزاییمیشود،ازسویدیگرباعثمیشودکهکرهزمینکههم
اکنونتنهازیستگاهمابرایادامهحیاتاست،آسیبکمتریببیند.
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انجامآزمایش هایشیمیباموادووسایلموجوددرمنزلراهکاری برای دوران همهگیریکرونا
زهرههللگانی، 1مهشیدگلستانه* 2

 1دانشجویکارشناسیآموزششیمی،مرکزشهیدرجاییاصفهان
 2استادیارشیمی،دانشگاهفرهنگیانتهران
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در این روزها که ویروس کرونا بیشتر مراکز آموزشی دنیا را به تعطیل ی
کشانده است اینکه چگونه میتوان دروس آزمایشگاهی شیمی را به صورت
برخط برگزار کرد ،یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی نظامهای
آموزشی دنیاست .مهمترین کار این است که بتوان دانش آموزان را وا داشت تا
در خانه آزمایش های عملی را انجام دهند .در آشپزخانهها ،داروخانهها و
فروشگاههای باغبانی ،مواد شیمیایی بسیاری وجود دارد که میتواند بر ای
آموزش مفاهیم شیمی بکار رود  .زمانی که تجهیزات آزمایشگاهی در دستر س
نباشند ،راه حل منطقی این است که از وسایل خانگی بهعنوان جایگزین بر ای
انجام آزمایش استفاده شود .در این مقاله با مرور مقاالت مرتبط برخی از
آزمایش ها و تجهیزات آزمایشگاهی برخط استفادهشده در طول بیماری همهگ یر
کووید 19-شرح داده شده است که بهسادگی در منزل قابل اجرا هستند.

با طوالنی شدن روند تعطیلی آموزشهای حض وری ،بسیاری ا ز
مراکز آم وزشی در سراسر دنیا به دنبال برنامه ریزی و اجرای
کلسهای آنلین برآمدند .مواد غذایی موجود در منزل (مثل آب
مرکبات) و مواد شیمیایی خانگی (مثل سرکه ،جوششیرین ،آمونیا ک
مایع) و مواد شیمیایی قابل دسترس در داروخانهها (مثل نمک های
اپسوم) یا مواد مورد استفاده در باغبانی (مثل آمونی وم نیترات) م ی
تواند برای انجام آزمایش های شیمی استفاده شود.
گیاهان از جمله شناساگرهای اسید و باز هستند و بسیاری از
قسمتهای رنگی گیاهان (به جز بخشهای سبزرنگ) آنتوسیانی ن
دارند که بهعنوان شناساگر اسید و باز استفاده میشود.
در بسیاری از آزمایش های شیمی عموم ی ،دانشجویان نمک های
معدنی را سنتز کرده و سپس پودر جامد را جمع آوری میکنند و ی ا
اجازه میدهند بلورها رشد کند و سپس بلورها را جمع آوری میکنند .
رسوب دادن نمکهای معدنی برای پی بردن به این نکته که حللیت
نمک ها در آب چگونه است و کدام نمکها در آب محلول ،تقریب اا
محلول و یا نامحلول هستند ،از جمله آزمایش های شیمی است [.] 1
تغییرات انرژی مربوط به ترکیبات شیمیایی یا تغییرات فاز نیز
جزو آزمایش هایی شیمی عمومی هستند .بسیاری از این واکنشها
ناامن هستند و با شعلههای آتش یا نور شدید همراه هستند .یافتن راه ی
برای تغییر سیستم های شیمیایی ،تجهیز ات و رویکردهای
مورداستفاده مهمترین ترفندی است که برای برگز اری کلسه ای
آزمایشگاهی آنلین الزم است تا بتوان آزمایش را در خانه با خیال
راحت انجام داد.

روش پژوهش
این مقاله از نوع مروری است و از طریق مراجعه به مقاالت علمی،
مطالب مربوط به م وضوع جمع آوری و فیش برداری شد .سپس با آزمایش های ی
که در آزمایشگاه شیمی دبیرستان و شیمی عمومی انجام می شود مطابقت د اد ه
شد.

 شیمی اسید -بازیکی از آزمایش های مرتبط با اسیدها و بازها که میتواند در منزل انجام شود ،تشخی ص
اسیدی ب ودن یا بازی بودن مواد موجود در منزل مانند آمونیاک ،جوششیرین ،پ ودر
رختشویی ،ماده سفیدکننده ،صابون ،هیدروژن پراکسید ،آسپرین ،سرکه سفید ،ویتامین ، C
آب مرکبات و  ...است .ابتدا تکهای از گل را در سرکه (اسید) و تکهای را در محلول
جوششیرین (باز) فرو ببرید و تغییر رنگ را مشاهده کنید [. ] 2
 واکنشهای رسوبگیری و رشد بلورل ا سرکه) می توان محلول یون فلزی
با حل کردن فلزات جامد ( مثل آلومینیوم) در اسید (مث 
تهیه کرد و سپس با یک محلول بازی آن را آزمایش کرد [ . ] 5برای رشد بیشتر بلورها،
کافی است پس از تشکیل رس وب ،آن را چند ر وز ،بدون هیچگونه تکان و لرزشی رها کرد.
اگر هدف فقط مشاهده و بررسی بلورهای در حال رشد باشد ،میتوان از محلو لهای هر
نمک محلول در دسترس یا حتی شکر استفاده نمود.
 فرآیندهای گرمازا و گرماگیراگر هدف تنها تشخیص انحلل گرماگیر و گرمازا باشد با حل کردن مقداری از نمکهای
موجود در آب مانند کلسیم کلرید بیآب ،نمکهای اپسوم و یا حل کردن مقداری مخمر و یا
بکینگ پودر در هیدروژن پراکسید  ٪ ۳و ثبت تغییرات دمایی ،گرماگیر ب ودن یا گرمازا
بودن مشخص می شود [ .] 2اگر هدف تعیین میزان گرماگیر و گرمازا بودن باشد ،میتوان
یک گرماسنج لیوانی (شکل  ) 1با کمک دو لیوان یکبارمصرف ،یونولیت ،همزن و دماسنج
ساخت .در لیوان داخلی ،مقدار معینی آب (یا محلول واکنشدهند ه) و همچنین یک دماسنج و
یک همزن قرار می گیرد .برای استفاده از این گرماسنج ،ابتدا دمای اولیه آب یا محلول
اندازهگیری میشود؛ سپس واکنشدهنده د وم اضافهشده و بعد از انجام واکن ش ،دمای نهای ی
خوانده شود .از روی اختلف دما میتوان به میزان گرماگیر یا گرمازا بودن ماده پی برد.

شکل - 1گرماسنجلیوانی

برای تبدیل دستورکارهای آزمایشگاهی به آزمایش هایی که بتوان در منزل انجام داد،
خلقیت الزم است .تجهیزات م وردنیاز میتواند شامل ق طرهچکان ،چوبلباس ی ،نخ ،لی وان و
ظروف یکبارمصرف ،سکه (بهعنوان وزنه ترازو) ،همزن و دماسنجها باشد .برخی مواد
که در دسترس نیستند را میتوان با خلقیت با مواد دیگری جایگزین نمود.

[1] Bo wen, R. J.; Burke, B. A.; Casalnuovo, J.; Walton, E.
General Chemistry Laboratory Manual; Macmillan Learning,
2020.
[2] Selco; J. I. Using Hands-On Chemistry Experiments While
Teaching Online; J. Chem. Educ. 2020, 97( 9), 2617–2623.
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آموزش علوم و فناوری نانو ،در مقطع متوسطه با استفاده از "مدل بازسازی یاددهی"
ایواى تاسٍتٌذی ،1غشال ویاًپَرٍ ،2حیذ

اهاًی*3

 -1داًؾجَی همغع وارؽٌاعی ،گزٍُ ؽیوی ،هزوش آهَسػ عالی ؽْیذ تْؾتی ،داًؾگاُ فزٌّگیاى ،تْزاى ،ایزاى.
 -2هْارت آهَس هادُ  ، 28گزٍُ ؽیوی ،هزوش آهَسػ عالی ؽْیذ تْؾتی ،داًؾگاُ فزٌّگیاى ،تْزاى ،ایزاى.
 -3عضَ ّیأت علوی داًؾگاُ فزٌّگیاى ،گزٍُ ؽیوی ،هزوش آهَسػ عالی ؽْیذ تْؾتی ،داًؾگاُ فزٌّگیاى ،تْزاى ،ایزاى.

در پضٍّؼ هزٍری حاضز ،تا اعتفادُ اس رٍػ تَصیفی – تحلیلی ٍ ّویٌغَر تا
تْزُ گیزی اعٌاد وتاتخاًِ ای ٍ الىتزًٍیىی ،وتة چاپی ،هماالت ٍ پایگاُ ّای
الىتزًٍیىی ،تز آى ؽذُ این تا تا تؾزیح ٍ تَضیح چگًَگی اعتفادُ اس هذل تاسعاسی
یاددّی ،تِ اّویت آهَسػ فٌاٍری ٍ علن ًاًَ تِ داًؼ آهَساى تپزداسین.

[1] Stavrou et al., (2015). Teaching high-school students
nanoscience and nanotechnology. International journal on math
science and technology education, 3(4). [2] Duit et al., (2012). The
Model of Educational Reconstruction – A framework for
improving teaching and learning science. The World Handbook of
Science Education – Handbook of Research in Europe (pp. 13-37).
Rotterdam, Taipei: Sense Publisher.
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تِ دلیل عْن عوذُ علَم ٍ فٌاٍری ًاًَ ( )NSTدر عَاد علوی ًغلّای آیٌذُ،
تحمیمات در سهیٌِ ی آهَسػ علن ًاًَ اس اّویت ٍیضُ ای تزخَردار اعت .در ایي راتغِ
هحمماى ًُِ عٌَاى اعاعی را وِ در یاددّی ٍ فْن هغائل  NSTولیذی هی تاؽٌذ
هعزفی ًوَدُ اًذ .تز پایِ ایي هَضَعات اعاعی ،یه تَالی یاددّی  -یادگیزی تزای
داًؼ آهَساى هتَعغِ تا توزوش تز هَضَعات :عایش ٍ اًذاسُ ،اتشار ٍ ٍعیلِ ،خَاؿ
ٍاتغتِ تِ عایش ٍ علن  -فٌاٍری  -جاهعِ گغتزػ پیذا وزدُ اعت .تا اعتفادُ اس ایي
تَالی ،آهَسػ  NSTدر پٌج هزحلِ در همغع هتَعغِ تِ صَرت سیز تِ اجزا در
هی آیذ )1 :همذهِ  )2یه ًاًَهتز چمذر وَچه اعت؟  )3چگًَِ هی تَاًین جْاى ًاًَ
را تثیٌین؟  )4خَاؿ ٍاتغتِ تِ عایش  )5ارسیاتی خغزات فٌاٍری ًاًَ.
ًتایج حاصل اس تَالی یاددّی  -یادگیزی ٍ تِ وار تغتي هذل تاسعاسی آهَسؽی،
ًؾاى هیدّذ وِ آهَسػ هغائل هزتَط تِ  NSTدر همغع هتَعغِ ،در هیشاى فْن
داًؼ آهَساى اس جْاى ًاًَ ٍ ًحَُ ی ؽىل گیزی داًؼ آى ّا تغیار هؤثز اعت ٍ تِ
ًظز هی رعذ یاددّی هغائل  NSTحتی در عغَح آهَسؽی پاییي تز ًیش اهیذ تخؼ
تاؽذ.

 -1مدل بازسازی یاددهی :ایي هذل تِ عٌَاى یه چارچَب ًظزی جْت هغالعِ ٍ تزرعی ایي عَال
اعت وِ؛ آیا آهَسػ هثاحث ٍیضُ علوی ،یاددّی اصَل ٍ هفاّین تٌیادی علن لاتل اجزا ٍ عَدهٌذ اعت
یا خیز؟ ّذف اصلی هذل تاسعاسی یاددّی ایي اعت وِ ّوشهاى تا گغتزػ تَالی یاددّی  -یادگیزی
یه تَاسى تیي ًگزاًی ّای آهَسؽی تا هحتَای علوی ایجاد وٌذ ] .[2تا در ًظز گزفتي آًالیش ادتیات
آهَسػ علن ،تؾزیح تیؾتزی اس هحتَای علوی صَرت هیگیزد وِ در گغتزػ ٍ تْثَد تَالی یاددّی -
یادگیزی ٍ تزرعی ظزفیتّا ٍ هؾىالت داًؼآهَساى هَرد اعتفادُ لزار خَاّذ گزفت .تز ّویي اعاط؛
آًالیش هحتَای علوی ،تزرعی ًمغِ ًظزات داًؼآهَساى ٍ عزاحی هحیظّای آهَسؽی در یه فزآیٌذ
چزخِ ای هغاتك ؽىل سیز تا ّن در ارتثاط هی تاؽٌذ ].[2،1
 -2توالی یاددهی  -یادگیری :ایي تَالی در پٌج
هزحلِ اًجام هی ؽَد :آ) همذهِّ :ذف ایي هزحلِ افشایؼ
عاللِ فزاگیز تِ هثاحث ًاًَ اعت .ب) عایش ٍ اًذاسُ:
ّذف اصلی ایي هزحلِ آؽٌایی داًؼآهَساى تا همیاط ًاًَ
اعت .ج) چگًَِ هیتَاًین جْاى ًاًَ را تثیٌین؟:
ّذف اس ایي هزحلِ ایي اعت وِ داًؼآهَساى هتَجِ ؽًَذ
وِ تزای دیذى جْاى ًاًَ ،تایذ اس تىٌیه ّای غیز هغتمین
اعتفادُ وٌین .د) خَاؿ ٍاتغتِ تِ عایش :تغییزات ًغثت
هغاحت عغح تِ حجن؛ در ایي هزحلِ ّذف آهَسػ ایي ًىتِ تِ داًؼ آهَس اعت وِ تا وَچىتز ؽذى
عایش اؽیاً ،غثت هغاحت عغح تِ حجن افشایؼ هییاتذ ٍ در ًتیجِ خَاؿ آى ّا ًیش تغییزات
چؾوگیزی خَاّذ داؽت .ذ) ارسیاتی خغزات ًاًَتىٌَلَصیّ :ذف اس ایي هزحلِ افشایؼ داًؼ ٍ آگاّی
داًؼآهَساى اس خغزات احتوالی  NSTاعت.
 -3چگًَگی ارسیاتی :تزای ارسیاتی تَالی یاددّی  -یادگیزی ،هی تَاى آى را تزای تعذاد هعیٌی
داًؼ آهَس در همغع هتَعغِ تِ وار تزد ٍ دادُّای آى را تِ چٌذیي رٍػ جوع آٍری وزد )1 :تْیِ
پزعؾٌاهِ  )2تزگِ ّای وار در والط  )3دعت ًَؽتِ ّا ٍ یادداؽت ّای جاًثی داًؼ آهَساى )4
هصاحثِ تِ صَرت ؽخصی.
 -4نتایج :در عال  2015اعتاٍرٍ ٍ ّوىاراًؼ در داًؾگاُ وزت در وؾَر یًَاى تا اعتفادُ اس اجزای
هذل تاسعاسی یاددّی در یه والط ً 15فزُ در همغع هتَعغِ تِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ تذریظ
هغائل هزتَط تِ  NSTدر همغع هتَعغِ در تیٌؼ ٍ ًحَُ ی ؽىل گیزی داًؼ آیٌذُ ی داًؼ آهَساى
تغیار هؤثز اعت ].[1
 -5بحث و نتیجه گیری :دادُ اعت وِ تا گغتزػ تَالی یاددّی  -یادگیزی ،تیٌؼ ٍ ًمغِ ًظزات
داًؼآهَساى ًغثت تِ ایذُ ّای اصلی  NSTتْثَد یافتِ اعت .ایي یافتِ ّا اجاسُ هیدّذ تا تتَاًین تِ
ایي ًتیجِ تزعین وِ ول فزآیٌذّای یاددّی ،تِ ٍیضُ یاددّی تصَرت عولی ،ؽواتیىی ٍ ًیش
تصَیزعاسی واهپیَتزی هیتَاًٌذ درن ٍ فْن داًؼآهَساى را ًغثت تِ هغائل ًاًَتىٌَلَصی ،جاهعِ ٍ
اخالق در حیغِ ی علن ٍ تىٌَلَصی را افشایؼ دٌّذ .تزخی پضٍّؾگزاى دیگز ّن تا اعتفادُ اس ایي هذل
تِ ًتایج هؾاتْی دعت یافتِ اًذ ٍ ایي ًؾاى هی دّذ وِ تیؾتز یافتِّای هحمماى در ارتثاط تا هؾىالت
ٍ چالؼ ّای داًؼآهَساى اس ًمغِ ًظز علوی هٌغثك تز ّن هی تاؽٌذ.

گغتزػ عزیع علَم ٍ فٌاٍری ًاًَ ) ٍ (NSTاّویت رٍ تِ رؽذ آى
در جاهعًِ ،گزاًی ّای هزتَط تِ آهَسػ ایي علن را در عزاعز جْاى
تزاًگیختِ اعت .در ّویي راعتا در دٍ دِّ گذؽتِ تحمیمات رٍ تِ رؽذی
در ارتثاط تا آهَسػ هَضَعات NSTاًجام ؽذُ اعت ].[1
ًُِ عٌَاى اعاعی وِ در آهَسػ  NSTاس اّویت فزاٍاًی تزخَردارًذ
عثارت اًذ اس :عایش ٍ اًذاسُ ،عاختار هادًُ ،یزٍّا ٍ تز ّن وٌؼ ّا ،اثزات
وَاًتَهی ،خَاؿ ٍاتغتِ تِ عایش ،خَد چیذهاًی ،اتشار ٍ ٍعیلِ ،هذلّا ٍ
ؽثیِ عاسی ٍ علن – تىٌَلَصی-جاهعِ .هغالعات هختلف ًؾاى هی دّذ
وِ اعتفادُ اس رٍػّای هختلف آهَسؽی تا تأویذ تزآهَسػ ّای تصزی
تاعث افشایؼ فْن ٍ درن داًؼآهَساى اس جْاى ًاًَ ٍ ًیش افشایؼ عاللِ ی
آىّا تِ فٌاٍری ًاًَ هی ؽَد .اس آى جایی وِ همیاط ًاًَ در تجزتیات
رٍسهزُ ها لاتل دعتزعی ًیغتً ،مؼ تجْیشات علوی هتٌاعة ،در درن
همیاط ٍ عایش ًاًَ تزجغتِ هیؽَد.
در همالِ حاضز "هذل تاسعاسی یاددّی" ارائِ ؽذُ اعت ایي هذل در
عال  2015تَعظ اعتاٍرٍ ٍ ّوىاراًؼ تزای اٍلیي تار ارائِ ؽذُ اعت
] .[1در ایي هذل تزای داًؼآهَساى دتیزعتاًی یه تَالی یاددّی -
یادگیزی هَرد تحث ٍ ارسیاتی لزار گزفتِ اعتّ .ذف اس ایي وار ثثت
تَاًایی ٍ هؾىالت داًؼآهَساى در یادگیزی هغائل  NSTدر هحیظّ-ای
ٍالعی والط درط هی تاؽذ.

روش پژوهش

منابع

چکیده

نتایج و یافته ها

مقایسه میزان توده به آموزش شیمی سبز در کتابهای شیمی نظام قدیم و ددید
مائده غالمی ،مطهره خاکی

دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،مرکز شهید شرافت ،دانشگاه فرهنگیان
دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،مرکز شهید شرافت ،دانشگاه فرهنگیان

تحقیق حاضر توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است و از نظیر هیدف،
کاربردی به شمار میآید .دامعه آماری پژوهش انجیام شیده ،مجمیوع 7
دلد کتاب شیمی نظام ددید و نظام قدیماست .بدین ترتیب کل دامعیه
آماری به لحاظ توده به اصول شیمی سبز مورد بررسی و تحلییل محتیوا
قرار گرفته است .واحد تحلیل نیز صفحات( متن ها ،پرسشها ،تمرینها و
تصاویر) است .معیار توصیف ،شیمی سبز است که اصول دوازدهگانه آن را
مورد بررسی قرار دادهاست.
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مشکلی که مولفان نظام ددید با رویکردهای خود سعی در بهبود آن کردهاند ،بطوریکیه
 2/28درصد از مجموع فراوانی نظام ددید در پایه دهم 30 ،درصد آن در ییازدهم و8/۴1
درصد آن در پایه دوازدهم گنجانده شده است که این نشان دهنده توازن نسبی مطالیب
بین سه پایه است.در نظام ددید توده به شیمی سبز حتی در تصویر دلد کتب و عناوین
و سرفصلها نیز مشاهده میشود که این خود نشان دهنده برتری کتابهای نظام ددید از
حی پرداختن به شیمی سیبز میباشید .در نهاییت بیا ایین تفاسییر ،نظیام ددیید بیا
رویکردهایی ددید ،توانسته به نسبت نظام قدیم بهتر عمل کند ولیی هنیوز اشیکاالتی
ودود داردکه مولفان کتب درسی با توده به اهمیت این موضیوع ،بایید هرچیه سیریعتر
دردهت اصالحات آن اقدام کنند.
شاهمحمدیاردبیلی ،معصومه و کوهی فایق ،امراله .)1392( .نقش شیمی سیبز
در توسعهی پایدار و رویکرد کتاب درسی به آن ،کنفیران آمیوزش شییمی
ایران ،دانشگاه سمنان.
امامدمعه ،محمدرضا؛ حبیبی ،لیال و صباغان ،مریم .)1396( .مطالعهی تطبیقی
آموزش شیمی سبز در برنامهی درسی مدارس متوسطه(اییران و چهارکشیور
پیشرفته) ،نوآوریهای آموزشی.90-67 :)16( 61 ،
کیانی ،سمانه .) 1395( .شیمی سبز و ضرورت آموزش آن در مدارس ،کنفران
آموزش شیمی ایران ،موزه علوم فناوری دمهوری اسالمی ایران.

منابع

آموزش شیمی سبز ،درکشورهای پیشیرفته بیرای گسیترش
اهداف توسعهی پایدار ،حفظ سالمتی انسان و محیط زیسیت،
اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی یک ضرورت تلقی میشود .بیه
منظور توسعهی پایدار و فناوریهای ددید ،برنامههای درسی
برای آمادهسازی شهروندان آگاه و مسئول متحول شدهاند .با
این حال آموزش شیمی سبز در برنامیهی درسیی کشیورهای
مختلف یکسان نیست .اولین تالش برای ادغام شیمی سبز در
کتابهای درسی توسیط انجمین شییمی آمریکیا و سیازمان
حفاظت محیط زیست آمریکا در سال  2007صورت گرفت .در
تحقیق باعنوان« نقش شیمی سبز در توسعه پایدار و رویکرد
کتاب درسی به آن» به معرفی مفهوم شییمی سیبز و اصیول
دوازده گانه آن ،ارتباط این مفهوم با توسعه پایدار و ضیرورت
ورود شیمی سبز بیه برنامیه درسیی کشیور پرداختیهشیده
است .تحقیق حاضر بر آن است که برای بهبود نظام آموزشیی
کشور در حوزه آموزش شیمی سیبز ،بیه بررسیی و مقایسیه
برنامههای درسی شیمی نظام قدیم و ددید بپردازد.

1
2

12

مجموع

آموزش شیمی سبز ،برای گسترش اهداف توسعهی پایدار ،حفظ سالمتی
انسان و محیطزیست ،اقتصاد و بهبودکیفیت زندگی یک ضرورت تلقیی
میشود .به منظور توسعهی پایدار و فنیاوریهیای ددیید ،برنامیههیای
درسی ،برای آمادهسازی شهروندانی آگاه و مسئول ،متحیول شیدهانید.
هدف پژوهش توصیفی حاضر ،مطالعه و مقایسه میزان توده به آمیوزش
شیمی سبز در کتابهای شیمی نظام قدیم و ددیید بیوده اسیت .روش
پژوهش ،تحلیل محتوا و از نظر هدف ،کاربردی مییباشید .مشیاهدهها و
بررسیهایی درکتابهای درسی شیمی انجام شده است ،تا میزان برتری
و نقاط ضعف و قوت هرکدام از نظامهای آموزشی ،از دهت میزان اهمیت
به شیمی سبز بررسی شود .براساس دادههای حاصیل از دیدول توزیی
فراوانی پژوهش حاضر و پژوهشهایی که قبال در این زمینه انجام گرفته
است ،میتوان چنین نتیجه گرفت که ،کتابهای نظام ددید بیا رویکیرد
مناسبتر و کاربردیتری گام برداشتهاست .بهطوریکه حتی این موضوع
در عنوانها و زیرعنوانهای فصول مشاهده میشود .با این ودیود ایین
کتابها نیز مبرا از اشکال و ایراد نبوده و نیستند .اما نتایج بهدست آمده،
نشان دهنده موفقیت نسبی مولفان کتابهای درسی ،دردهت دستیابی
به اهداف شیمی سبز میباشد.

دانش آموزان نظام ددید در سه کتاب شییمی در طیول دوره متوسیطه دوم ،مباحی و
اصولی از شیمی سبز را به طور پیوسته می آموزند؛ که این مسائل به صورت کاربردی بیه
دانشآموزان ارائه شده تا زمینهای را فراهم کند که دانشآمیوزان دوییای علیم ،بعیدها
بتوانند با رویکردهای ددیدتر ،از این آموزشها بهره گیرند و در دهت صییانت هیر چیه
بیشتر محیط زیست ،گام بردارند .در مقابل دانش آموزان نظام قدیم چهارکتاب شیمی را
طی ۴سال میآموزند؛ که با بررسیهای انجام شده مشخص شد که  % ۴5از کیل مباحی
آموزشی شیمی سبز در نظام قدیم ،در کتاب اول دبیرستان گنجانده شده و در مابقی سال
ها بجز موارد اندک ،مواردی یافت نمیشود و همین تجم مطالب باع فراموشی میشود.
درصدفراوانی

چکیده

نتایج و یافته ها

آموزش فناوری نانو و چالش های پیش رو
مرتضی ربیعی ،امیر حسین چشمه خاور و امین کریمی زاده
دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر اصفهان
دکترای شیمی معدنی ،عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر اصفهان
دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر اصفهان

مقدمه

در پژوهش حاضر سعی شده است تا انواع رویکرد ها در ارائه محتوای
آموزشی نانو معرفی شوند و کارایی و مشکالت هر یک با توجه به نظام آموزشی
حاضر در کشور عنوان شوند .روش تحقیق حاضر ،روشی کیفی و کتابخانه ای
بوده و ابزار این پژوهش نیز تمامی منابع موجود و در دسترس از جمله کتاب ها،
مجالت و سایت های اینترنتی می باشد .همچنین با چند تن از متخصصین
نانوفناوری مصاحبه و از تجارب و نظرات آنها در این زمینه سوال به عمل آمد.
نتایج نشان داد که نبود چارچوب و برنامه مدون ،فراهم نبودن زیرساخت های
کافی ،حجم باالی کتب درسی و عدم تسلط دبیران چالش های اصلی در زمینه
آموزش فناوری نانو هستند .با توجه به حجم و تراکم موضوعات درسی عمال
امکان ورود فناوری نانو به عنوان یک مبحث مستقل در کتب درسی وجود ندارد.
بنابراین راهکار کوتاه مدت می تواند به گونه ای باشد که مطالب مربوط به
فناوری نانو در ارتباط با مباحث دیگر باشد تا موجب تقویت آنها شود .ولی
آموزش این شاخه از علم بصورت بنیادی نیازمند برنامه ریزی آموزشی مدون در
تمامی سطوح ابتدایی و متوسطه می باشد .همچنین ارتباط مدارس با دانشگاه ها
و پارک های علم و فناوری می تواند تا حدودی مشکل کمبود امکانات آموزشی
در مدارس را حل کند.
بدون هیچ شکی می توان گفت که نانوفناوری یکی از کلیدهای ورود به علوم
نوین در عصر جدید است".فناوری نانو موج چهارم انقالب صنعتی است که
در تمامی گرایشهای علمی راه یافته است تا جایی که در یک دهه آینده
برتری فرایندها ،وابسته به این تحول خواهد بود"[ .]1فناوری نانو یک علم
بین رشته ای است که در اکثر علوم مهندسی و علوم پایه کاربرد دارد .از این
رو ،آموزش فناوری نانو در عصر حاضر ،یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
آشنایی نسل جدید با این فناوری امری ضروری به نظر می رسد و در این
بین آموزش و پرورش به عنوان نهاد اصلی آماده سازی نسل جدید برای ورود
به عرصه های نوین علوم و فناوری باید نقش مهمی را ایفا نماید .امروزه نانو
فناوری یکی از حوزه های مهم آموزش علوم در بسیاری از کشورهای توسعه
یافته است .به عنوان مثال در تایوان آموزش فناوری نانو با روش های
گوناگون به دانش آموزان از دوره ابتدایی صورت می گیرد [ .]2در ژاپن
عالوه بر دبیرستان ها آموزش نانو را به سطوح پایین تر یعنی دبستان نیز
گسترش داده اند .پازلهای کودکانه نمونه بارز این آموزش هاست .در سایر
کشور های پیشرفته نظیر آمریکا و آلمان نیز برنامه های متنوعی برای
آموزش نانو توسعه داده شده اند [.]3
با وجود تاکید زیاد در اسناد باالدستی کشور از جمله سند چشم انداز و
نقشه جامع علمی و فناوری درباره توجه نهادها و متولیان آموزشی کشور به
فناوری نانو و به رغم وجود نقاط جالب توجه برای ورود آنها در محتوای
درسی پیش از دانشگاه ،بررسی به عمل آمده از برنامه درسی شیمی ،فیزیک
و زیست شناسی دوره متوسطه نشان می دهد که توجه به فناوری نانو در
محتوای درسی این کتاب ها قابل مالحظه نمی باشد و تنها به اشارات
انگشت شماری به فناوری نانو در محتوای کتاب های درسی مذکور بسنده
شده است .در صورتی که حضور این حوزه جدید در آموزش ها و برنامه های
غیر رسمی چشمگیرتر بوده است ،به گونه ای که در حال حاضر تعداد جالب
توجهی از پژوهش سراهای دانش آموزی در سطح کشور مشغول به آموزش
های نظری و عملی به دانش آموزان در این زمینه هستند [ .]4نانوفناوری
یکی از حوزه های مهم تحقیقاتی در سطوح تحصیالت تکمیلی کشورمان می
باشد ولی در سطوح قبل از دانشگاه ،برنامه ریزان ،مدیران ،معلمین و
آموزگاران هنوز اثرات آینده فناوری نانو را نشناخته اند و به همین دلیل

روش پژوهش
روش اجرای این تحقیق به صورت کتابخانه ای و ابزار این پژوهش نیز تمامی منابع موجود و در
دسترس از جمله کتاب ها ،مجالت و سایت های اینترنتی می باشد .به عالوه با چند تن از
متخصصین این موضوع که از دانشگاه صنعتی شریف ،تربیت مدرس و علم و صنعت فارغ التحصیل
شده اند مصاحبه و از تجارب و نظرات آنها در این زمینه سوال به عمل آمد.

نتایج و یافته ها
آموزش نانو در عصر حاضر یک ضرورت است است و کشور ما نیز در این زمینه فعالیت هایی
دارد و البته عمده این فعالیت ها متوجه دانش آموزان خاص می شود و ستاد ویژه توسعه نانو اجرا
کننده آنهاست و ما به طور عمومی شاهد این آموزش ها نیستیم .ظهور فناوری نانو عالوه بر انقالبی
که در جهان به پا کرد ،هیاهویی در نظام های آموزشی کشورهای دنیا به وجود آورد تا افراد
متخصص را در این زمینه تربیت کنند .برنامه های متنوع آموزشی برای رده های مختلف سنی نشان
از توجه همه جانبه به سرمایه گذاری در این فناوری دارد .برای اینکه دانش آموزان ما که متخصصان
آینده کشورمان هستند از قطار فناوری که با سرعت بسیار زیاد در حال حرکت است جا نمانند ،الزم
است در برنامه های درسی تجدید نظر شده و سیستم آموزشی ما نیروهای انسانی متناسب با دنیای
امروز تربیت کند .از تجربیات کشورهای موفق در زمینه آموزش نانو مانند تایوان می توان استفاده
کرد و با توجه به ظرفیت های فرهنگی کشورمان این تجربیات را بومی سازی کرد .برگزاری دوره
های تخصصی برای معلمان و دبیران رشته های مربوط به نانو زمینه ارتقای علمی آن ها و آشنایی با
علوم روز را فراهم می کند .همچنین تربیت نیروی انسانی مجرب در زمینه آموزش نانو در دانشگاه ها
که بتوانند در زمینه تولید محتوا توانایی الزم را داشته باشند به شدت احساس می شود .به عنوان
درمان موقت می توان مطالب مربوط به فناوری نانو در ارتباط با مباحث دیگر باشد تا موجب تقویت
آنها شود .در این صورت محتوای سازمان دهی شده ،می تواند عالوه بر ایجاد درکی مناسب از علم
فناوری نانو ،در راستای درک وفهم سایر موضوعات درسی نیز کمک رسانی نماید .ولی برای آموزش
اصولی این علم باید در محتوای کتب علوم تجدید نظر شده و فناوری نانو بصورت تدریجی از دوره ی
ابتدایی در قالب روش های آموزش فعال به دانش آموزان ،آموزش داده شود.
[]1سیدی مطلق ،شیما؛ شاهیوند ،مهوش؛ عالئی ،علی ( .)13۹2فناوری نانو در صنعت
ساختمان و تاثیر آن در معماری .اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها ،دانشکده
فنی شهید مفتح ،همدان.
[]2برجیان بروجنی ،محمود؛ صفری ،جواد ( ،)138۹لزوم تقویت آموزش نانو در مقطع ابتدایی،
.https://nano.ir
[]3خدایاری شهسواری ،ایرج؛ جلیلی ،لیال؛ مهربان ،زهرا؛ حاتمی ،جواد ( .)13۹2آموزش فناوری
نانو ضرورتی جدید در برنامه درسی .همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و
پرورش ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند.
[]4مهربان ،زهرا ( .)13۹3تلفیق رویکردی مناسب برای ورود علم و فناوری نانو به محتوای
برنامه درسی .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران5-34 ،34 ،
[]5خدایاری شهسواری ،ایرج؛ جلیلی ،لیال؛ زهرا ،مهربان ( .)13۹2آموزش فناوری نانو در حوضه
های چند فرهنگی ،همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی ،انجمن مطالعات برنامه درسی
ایران واحد استان آذربایجان غربی ،ارومیه.
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را نمیدانند و این در حالی است که اغلب کشورهای پیشرو آموزش نانو را به سطوح قبل از
دانشگاه وارد ساخته و به طور بسیار جدی به آن می پردازند [ .]5در سند راهبردی ده ساله توسعه
فناوری نانو در ایران به منظور دست یابی به اهداف سند چشم انداز ایران  ،1404حضور در زمره
کشورهای پیشتاز در فناوری نانو و ارتقای جایگاه ایران در بین این کشورها ،در یک افق ده ساله به
تصویر کشیده شده است ،که حمایت همه جانبه آموزش و پرورش و آموزش عالی برای دستیابی به
این اهداف ضروری می باشد .با توجه به اهمیت آموزش نانو ،این پژوهش به دنبال بررسی چالش
های آموزش این علم در مدارس کشورمان و ارائه پیشنهاداتی برای غلبه بر این چالش هاست .قطعا
نیازهای آموزشی آن

مروری بر ک فهمی های رای درباره مفهوم آنتروپی و راه های غلبه بر آن
حمیده حقیقت* 1علیرضا

خدایی2

 1استادیار دکتری شیمی آلی دانشگاه فرهنگیان /پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز
 2دانشجو کارشناسی آموز شیمی دانشگاه فرهنگیان /پردیس ععمه امینی تبریز

مقدمه

شیمی ازجمله دروسی انتزاعی و تا حدودی ذهنی و بهه دور از در و تللیه
فیزیکی است .یکی از مفاهیم مهم در این درس آنتروپی و پهی بینهی تیییهرا
آن طی واکن است .در این مقاله با هدف مشخص نمودن راه های غلبه بهر که
فهمی های رای در مورد آنتروپی با جستجو در پایگاه ههای اطععهاتی فارسهی از
میان مقاال بهه رو تویهیفی_تللیلهی بهه بررسهی و تللیه در ایهن زمینهه
پرداخته شده است .نتای بررسی نشان داد از جمله عواملی که می توانهد در در
دقیق این مفهوم موثر باشد عبارتند از ارتباط آنتروپهی بها حرکها مولکهولی بهه
کارگیری ایطعحا مناسب در بیان مفهوم آنتروپی استفاده از قیهاس و ارتبهاط
ترازهای انرژی با تیییرا آنتروپی است .بنابراین استفاده از عبارا و ایهطعحا
درست در بیان آنتروپی پرداختن به مصداق ههای مناسهب در زنهدگی روزمهره و
ایجاد در درست از این مفهوم در ذهن معلمان بهرای انتقهاد درسهت مفهاهیم و
اطععا به فراگیران برای غلبه بر این مساله بسیار حائز اهمیت است.
شیمی ازجمله دروسی انتزاعی و تا حدودی تصوراتی و به دور از
در و تللی فیزیکی است .یادگیرندگان آن نیازمند نوعی سخت
کوشی دور از انتظار برای تفهیم مفاهیم دشوار هستند .بنابراین در
مسیر تفهیم و سخت کوشی برای در شیمی ممکن است همانند
سایر دروس دچار ایطعحی بنام ک فهمی شوند .پژوه بر روی
ک فهمی های دان آموزان در دهه های اخیر کانون بلث در
آموز علوم بوده است زیرا ریشه ای عمیق پیدا کرده و مان ایلی
در برابر آموز و کسب مفاهیم علمی است .اسکلی و هاد ک فهمی
را به عنوان ی بازنمایی ذهنی از ی مفهوم تعریف کرده اند که با
نظریه های علمی رای تطابق ندارد] .[1علتی که ما را برآن داشت تا
در قالب ی جم ندی و گردآوری به موضوع آنتروپی بپردازیم ک
فهمی های رای در مورد این موضوع و یادآوری پژوه های فعاالن
این عریه در تللی و تصلیم این مطلب پر اهمیت در زمینه مفهوم
سازی و پی ریزی در مفهومی و تللیلی در دان آموزان و
دانشجویان دنباله روی علم شیمی است .در پژوه پی رو سعی
داریم راهنمایی ها و پیشنهادا پژوهشگران پیشین را مرور نموده و
به بررسی آنها بپردازیم.

روش پژوهش

پژوه حاضر پژوهشی توییفی_تللیلی اسهت .در ایهن پهژوه ضهمن تعریهف
قانون دوم ترمودینامی و تاب آنتروپی به بررسی ک فهمی های رای دربهاره ایهن
مفهوم و عوام موثر بهر رفه آن بها مطالعهه منهاب مهرتبن و اسهناد موجهود و در
دسترس ملی من جمله :مقاال کتابها و مجع علمی پرداخته شده است .طی
تدوین و تهیه مطالب سعی بر ادای مطلب و انتقاد مستقیم نتهای و بررسهی ههای
پژوهشگران گرامی شده است.

[1]Canan Nakiboglu, 2003, Instructional Misconceptions Of Turkish
Prospective Chemistry
Teachers About Atomic Orbitals And
Hybridization, Chem. Educ. Res. 171-188.
] [2وجدی سبزوار ملسن ( .)1390قانون دوم ترمودینامی آنتروپی وک فهمی های موضهوع
در شیمی دبیرستان .هفتمین کنفرانس آموز شیمی ایران دانشگاه زنجان زنجان.
] [3مهدوی پور ملمدرضا؛ رضایی ثانی الهه( .)1390رو های تفهیم آنتروپی برای جلوگیری
از ایجاد ک فهمی در ذهن دان آموزان .هفتمههین کنفههرانس آمههوز شههیمی ایههران دانشههگاه
زنجان زنجان.
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نتایج و یافته ها

با توجه به تعریفی که آنتروپی دارد می توان برای به دست آوردن در درست از آن و
جلوگیری از به وجود آمدن ک فهمی در بیان آن موارد زیر را در نظر گرفت و در آموز این
مفهوم از آنها استفاده کرد.
 .1در نظر گرفتن حرکات مولکولی و نظریه جنبشی در بیان آنتروپی
با استفاده از نظریه جنبشی گازها میتوان بین خواص ماکروسکوپی و میکروسکوپی ارتبهاط برقهرار
کرد .ذیقمی ( )1392بیان می دارد که بیان کلی از تهاب آنتروپهی بهه یهور ماکروسهکوپی بهدون
پرداختن به ساختار مولکولی و نظریه های مولکولی موجب که فهمهی هها و در نادرسهتی از آن
می شود .در واق بیهان ماکروسهکوپی از تهاب آنتروپهی در گهام اود بیهان مناسهبی نیسهت و بیهان
میکروسکوپی و پرداختن به ساختار های مولکولی سیستم و نظریه های مولکولی کمه بزرگهی بهه
در درست از آن خواهد نمهود .بنابراین مهی تهوان بها نشهان دادن وابسهتگی آنتروپی به چگهونگی
توزی انرژی در زمان تیییر حالت ماده فهم بهتر و موثرتری را در یهادگیری ایجهاد و از که فهمهی
ناشی از تصور نادرست جلوگیری نمود].[2
 .2به کارگیری اصطالحات مناسب در بیان آنتروپی
در دوران مدرسه و دانشگاه کتابهای درسی آنتروپی را به عنوان معیاری برای سنج بینظمهی
معرفی کردهاند و این جملهی معروف بارها تکرار شده است که آنتروپهی و بهینظمهی جههان رو بهه
افزای است .البته چنین تعریفی نادرست نیست؛ اما در خایی از آنتروپی به فراگیهر نمهیدههد.
در واق آنتروپی مفهومی است که به انرژی معنا میدهد؛ زیرا انرژی زمانی قاب اسهتفاده اسهت کهه
قابلیت پخ شدن داشته باشد .آنتروپی همان میزان تمای به پخ و انتشار ی انهرژی انباشهته
شده است .در بسیاری از کتابهای درسی برای معرفی آنتروپی از تمثی اتاق مرتب و اتاق نامرتهب
استفاده میکنند و اینطور نتیجهگیری میکنند که اتاق نامرتب آنتروپهی بیشهتری از اتهاق مرتهب
دارد .در یورتی که این نتیجهگیری دقیق نیست .بنابراین استفاده از واژه های نادرسهت در ارتبهاط
با هر موضوعی خود باعث ایجاد ک فهمی هایی در آن زمینه می شود بنهابراین شایسهته اسهت کهه
واژه های مناسب را جایگزین واژه های نامناسب کنیم.
 .3استفاده از قیاس در بیان آنتروپی
مهدوی پور و رضایی ثهانی( )1390دو نمونهه قیهاس را بهرای در بهتهر فراگیهران دربهاره مفههوم
آنتروپی در کعس درس مهورد بلهث و بررسهی قهرا داده انهد کهه شهام بهررسی تیییرا آنتروپی
درمقایسه با ورود و خروج دان آموزان به هنگام زنﮓ مدرسه و بررسی تفاو بین فضهای کوچه
با بزرگ در آزادی حرکت و تعداد انتخاب های ملتم برای استقرار اسهت کهه مهی توانهد بهه در
بهتر آنتروپی به عنوان بی نظمی در توزی فضایی کم کند].[3
 .4استفاده از ترازهای انرژی در بیان مفهوم آنتروپی
عدم وابستگی آنتروپی به بی نظمی موضعی می تواند به در بهتر آن کم کند و هر جا کهه الزم
باشد با در نظر گرفتن احتماال توزی انرژی در ک سیستم تعریف شود .درست ماننهد زمهانی کهه
به بررسی تیییر حالت ماده با تیییر آنتروپهی وابسهته بهه توزیه انهرژی در سهطوف مختلهف انهرژی
حرکتی پرداخته شد.
بنابراین می توان نتیجه گرفهت در یهلیم معلمهان از مفههوم آنتروپهی اسهتفاده از از عبهارا و
ایطعحا درست در بیان آنتروپی ایجاد در روشن از این مفهوم با استفاده از مصهداق ههای آن
در زندگی روزمره در افزای فهم آن و جلوگیری از ایجاد ک فهمی در این مفهوم مهم است.

استفاده از الگوریتم هاي حل مسئله در آموزش شیمي :اصول و كاربرد
سلمي احساني

تیلمي*1

1استاديار ،دكتري تخصصي شيمي تجزيه ،دانشگاه فرهنگيان

چکیده

مقدمه

از اهداف اساسي آموزش علوم ،توسعهي سواد علمي فراگيران و به دنبال
آن تربيت يادگيرندگان مادام العمر و مستقلي است كه مي توانند با قابليت هاي
بيشتري در مقابل مسائل زندگي پيش روي خود ،عكس العمل نشان دهند .در
اين راستا ،بهره گيري از آموزش هايي كه مهارت هاي حل مسئله و تفكر را در
افراد باال مي برد ،راه رسيدن به اين هدف را هموارتر مي سازد .با توجه به اينكه
دستيابي به نتايج مورد نظر منوط به استفاده از ابزارهاي مناسب از لحاظ
ساختار و كاربرد است ،لذا در اين مقاله به مرور مدل هاي حل مسئله بكار
گرفته شده در آموزش شيمي و كاربرد آنها در بهبود كيفيت يادگيري فراگيران
پرداخته مي شود.

نتایج و یافته ها
يكي از الگوريتم هايي كه در روش حل مسئله در درس شيمي بكار گرفته شده است پياده
سازي و ارزيابي مدل كمك گلديالكسي ( شكل  )1است ] .[2اين مدل چارچوب مخصوصي را
براي فراگيراني كه به بن بست رسيده اند (نمي توانند مشكل را پيدا كنند) و يا شروع نادرست
دارند ( نمي دانند از كجا شروع كنند) فراهم ميكند .از آنجائيكه درك يك مسئله با تجزيه و
تحليل آن يكسان نيست ،در اين الگوريتم نيز براساس مشكالت فراگيران در حل مسائل شيمي،
براي اين دو مفهوم ،دو تقسيم بندي مجزا در نظر گرفته شده است .در قسمت اول گردش كار
درك و قسمت دوم تجزيه و تحليل قرار دارد.

ادبيات مربوط به حل مسئله در شيمي به خاطر عدم تفاهم در دو
عبارت مسئله و حل مسئله از پيچيدگي برخورداراست .اين دو تعريف
تفاوت بين دو مفهوم تمرين هاي روزمره و همچنين مشكالت و مسائل
جديد را بيان مي كند .يادگيري به روش حل مسئله بخشي از يك
ديدگاه آموزشي است كه منجر به يادگيري با رويكردي باز ،متفكرانه و
انتقادي نسبت به دانش خواهد شد .اين ديدگاه افرادي را در جامعه
درگير مي كند كه جهت تصميم گيري در برابر مسئله اي كه با آن
روبه برو مي شوند ،تعامل دارند] .[1الگوريتم هاي متعددي براي حل
مسائل شيمي طراحي شده اند كه استفاده از آنها در بعضي از موارد
تناسبي نداشته و به دنبال آن نتايج مطلوبي نيز حاصل نشده است .با
توجه به اهميت به كارگيري روش حل مسئله در آموزش شيمي جهت
يادگيري عميق تر و پايدارتر فراگيران ،در اين مقاله مدل هايي از اين
رويكرد در آموزش شيمي معرفي و موارد استفاده از آن مورد بررسي
قرار مي گيرد.
شکل -1مدل الگوریتمي كمك گلدیالكي در حل مسئله

در اين مقاله با مرور منابع و مقاالت معتبر و پژوهش كتابخانه اي ،مدل ها و
الگوريتم هاي به كار گرفته شده در تدريس شيمي به روش حل مسئله بررسي
مي شود و مراحل اجراي اين مدل ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته ،نتايج
حاصل از آن براي استفاده بهتر و كاربردي تر در تدريس مورد ارزيابي قرار مي
گيرد.

[1] Rustam, E. S, D. R. S. and Edy, S. (2017). Improving
Learning Activity and Students' Problem Solving Skill
through Problem Based Learning (PBL) in Junior High
School. Int. J. Sci. 33(2), 321-331.
[2] Bueno, P.M. (2014). Assessment of achievement in
problem-solving skills in a General Chemistry course.
Journal of Technology and Science Education, 4 (4), 260269.

منابع

روش پژوهش

آموزش شیمی مبتنی بر آزمایشگاه ،مزایا و محدودیتها
دریاراستگو
دانشجویکارشناسیآموزششیمی،مرکزشهیدرجایی،دانشگاهفرهنگیاناصفهان،ایران

مقدمه

از آنجا که بحث بر آموزش شیمی مبتنی بر آزمایش است باید در این مسیر
با بهکاربردن راهحلهای الزم به اهداف آن نیز دست پیدا کنیم .نتایج این مطالعه
نشان داد که ارائه فرضیه و طراحی آزمایشها مسیری است که دانشآموز باید در
آن گام نهاده تا یادگیری فعال و عمیق برای وی اتفاق بیفتد .پیچیدگی و زیادی
اطالعات سبب میشود که دانشآموز دچار سردرگمی شود ،که برای جلوگیری از
این اتفاق میتوان از طرحهای مفهومی استفاده کرد .نقش پررنگ آزمایشگاه در
دروسی مانند شیمی و فیزیک برای هیچکس پوشیده نیست ،اما به دلیل
محدودیتهایی که در مدارس ما وجود دارد از جمله محدودیتهای مالی،
ابزاری ،مکانی امکان انجام آزمایشها برای همه معلمان وجود ندارد که باید
راهحلهایی برای آن اندیشیده شود .در این پژوهش ضمن توضیح شیوه آموزش
مبتنی بر آزمایش ،اهمیت و ضرورت این روش و همچنین محدودیتهای آن
مورد بررسی قرار گرفته است.

الگوی اصلی برای آموزش مبتنی بر آزمایش رسیدن به درک شخصی از یک تجربه و طراحی
برنامههایی برای استفاده از یادگیریها در محیطهای دیگر است ]3[.در این روش مستقیماً چیزی
آموزش داده نمیشود ،بلکه موقعیت و شرایطی فراهم میشود تا دانشآموزان خود از طریق
آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند]4[.
میتوان از طرحهای مفهومنما برای فعالیتهای آزمایشگاهی استفاده کرد .طرح مفهومنما،
طرحی است که روابط بین مفاهیم ،موضوعها یا اجزای آنها را در ارتباط با موضوعی خاص ،به
شکل معنیداری با استفاده از خطوط یا کلمات نمایش میدهد]5[.
فعالیتهای آزمایشگاهی با وجود اهمیتهای بسیار ،محدودیتهاو موانعی را نیز داراست .از
موانع آن میتوان به نحوه سنجش و ارزیابی ،آزمونهای ورودی دانشگاهها ،محدودیت زمان ،کمبود
امکانات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی اشاره کرد ]6[.همچنین اهداف این روش شامل :تسلط بر
مفاهیم علمی ماده درسی ،تقویت استدالل علمی ،درک پیچیدگی و ابهامهای موجود در
فعالیتهای تجربی ،توسعه فعالیتهای گروهی میباشد]7[.
آزمایشگاه محیطی است که آنچه را که دانشآموزان تئوری آموختهاند در آنجا بهصورت عملی
و عینی ببینند.آموزش آزمایشگاهی دانشآموزان را وادار میکند تا در مورد ماهیت علوم و فناوری،
اطالعات بیشتری کسب کنند و از این طریق دانش علمی بشر پرورش یابد و درک زیباییشناختی
و فکری دانشآموزان تقویت شود .از طریق آزمایش کردن دانشآموزان میتوانند روابط علت و
معلولی را شناسایی کنند و در این فرایند مهارتهای مهمی را در خود پرورش دهند .به همین
دلیل توجه به آموزش مبتنی بر آزمایشگاه از اهمیت ویژهای برخوردار است .برای بهرهبردن از
آموزش آزمایشگاهی ،معلم و دانشآموز باید آمادگی الزم را داشته باشند و معلم باید مسیر
یادگیری را برای دانشآموزان هموار کند و در انجام آزمایش او را هدایت نماید .معلم باید اجازه
دهد تا دانشآموز با آزمون و خطا ،مطالعه و ساخت فرضیه و سپس آزمایش آن ،پاسخ مطلوب
خود را بیابد و نقش دانشمندان را تقلید کنند .تجربه میدانی و انجام عملی آزمایش ،بهترین
فرصت برای ایجاد عالقه مادامالعمر در دانشآموز نسبت به علوم (شیمی) را ایجاد میکند و باعث
میشود تا دانشآموزان بیشتر درباره محیط خود تحقیق و کاوش کنند و نگرشها و مهارتهای
علمی در آنها شکل بگیرد.

علم شیمی یکی از دانشهای بنیادی است که گستره زیاد این
دانش در زمینهای نظری و عملی باعث شده تا تعریف یکپارچه برای
آن مشکل شود .شیمی درکی مهم از جهان را ارائه میدهد.
درعینحال آموزش شیمی اشاره به آموزشِ دانشِ شیمی در مدرسه
و دانشگاه و افزایش آگاهیهای همگانی در کاربردهای این دانش در
زندگی روزمره دارد .مهمترین موضوعات مطرح در این شاخه ،درک
چگونگی آموزش حرفهای شیمی در راستای فراگیری دانشجویان و
دانشآموزان ،انتخاب بهترین راههای آموزش شیمی و بهبود نتایج
یادگیری با تغییر روش آموزشی است]1[.
در سالهای اخیر در کشور ما ،بیش از گذشته به اهمیت و تأثیر
فعالیتهای عملی بهویژه فعالیتهای آزمایشگاهی در آموزش دروس
تجربی توجه شده است و در این راستا دفتر تألیف کتب درسی
کتابی را با عنوان آزمایشگاه علوم تجربی در برنامه متوسطه دوم قرار
داده است .در کتاب درسی شیمی نیز بخشهایی با عنوان کاوش
کنید قرار داده شده است ،که بیانگر ضرورت وجود آزمایشها در
آموزش شیمی است .در این بخش دانشآموز با انجام فعالیتهای
عملی و آزمایشگاهی افزون بر کشف یا تعمیق یک مفهوم علمی ،به
کسب مهارتهای دستورزی ،مشاهده ،ثبت نتایج و ارائه گزارشکار
میپردازد.
ایگوه آزمایشگاه را محیطی بسته مانند یک اتاق کامالً مجهز با
چیدمان خاص یا یک فضای بازتعریف میکند که میتواند در
مکانهایی مانند کنار رودخانه ،کارگاه ،مزرعه و حتی بازار باشد که از
آن برای انجام آزمایشهای علوم استفاده شود]2[.
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اطالعات این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و فیشبرداری ،مطالعه
مقاالت و سایتها جمعآوری شده است.

[]1حقیقت،حمیده؛فتحینیا،مهرانگیز(.) ۱۳۹۹کاربردنظریههاییادگیریدر
آموزششیمی.فصلنامهپژوهشدرآموزششیمی۲۳-۵، ۲)۱(،
[2] Igwe, I.O. (2003). Principles of science and science teaching
in Nigeria (An introduction). Enugu: Jones Communication
Publishers.
[]3قربانی،عبدالرضا( .) ۱۳۹۴نقشفعالیتهایآزمایشگاهیوعملیدرافزایش
یادگیریمفاهیمدرسعلومتجربی.شانزدهمینکنفرانسآموزشفیزیکایرانو
ششمینکنفرانسفیزیکوآزمایشگاه،دانشگاهفرهنگیانلرستان،خرمآباد.
[]4پیلهور،آذر(، )۱۳۹۷آموزششیمیمبتنیبرآزمایشگاهوشیوههایارائهآن،
دهمینکنفرانسآموزششیمیایران،دانشگاهعلموصنعتایران،تهران.
[]5استنوولد،مارک؛تیویلسون،جان(.) ۱۳۷۶استفادهازطرحهایمفهومنما
بهعنوانابزاریدربهکارگیریمفاهیمشیمیبرایفعالیتهایآزمایشگاهی،رشد
آموزششیمی۱۹-۱۶، ۱۲)۱(،
[]6بدریان،عابد(، )۱۳۸۶جایگاهفعالیتهایعملیدرآموزشویادگیریعلوم
تجربیhttp://badrian.blogfa.com/post/40،
[ ]7بدریانعابد،شکرباغانیاشرفالسادات،اصفاآرزو،عبدینژادطالب(،)۱۳۸۷
اعتباربخشیالگوییاثربخشبرایانجامدادنفعالیتهایآزمایشگاهیدرآموزش
علومتجربیدورهمتوسطه،نوآوریهایآموزشی.۱۵۶-۱۲۹، ۷)۲۸(،
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نتایج و یافته ها

اخالق علمی در آموزش و پژوهش شیمی
سهیال امیدی ارجنکی*

*کارشناسیارشدشیمیتجزیه،آموزشوپرورشعشایریاستانچهارمحالوبختیاری،مدیرپژوهشسرایفردوسی

علم شیمی تقریبا تمام جوانب زندگی ما را در بر میگیرد و با علوم و صنایع
مختلف ارتباط دارد .بررسی اخالق در علم شیمی می تواند سبب یافتن مسیر
درست آموزش و پژوهش در این عرصه گردد .رعایت اصول اخالقی در علم به
واسطهی ارزش و جایگاه علم و دانش ،ضرورتی افزون دارد ،زیرا رفتار ،گفتار و کردار
دانشمندان در فرهنگ سازی جوامع نقش کلیدی دارد .از آن جایی که تصور
عمومی از اخالق علمی در جامعه ،تنها محدود به اخالق علمی در انتشار مقاالت
میشود ،در این مقاله ضمن تبیین اخالق علمی ،به بررسی جامع مولفههای اخالق و
لزوم رعایت اصول اخالقی درفرآیند آموزش و مراحل مهم پژوهش های علمی
شیمی پرداخته شده است.

مقدمه

علم و اخالق دو مقولهی جدایی ناپذیرند ،با پیشرفت و توسعهی علوم و
فنون مختلف در قرن حاضر ،موضوعات مربوط به اخالق هم از ارزش خاصی
برخوردار شده اند .اگر علم را نهادی اجتماعی قلمداد کنیم ،این نهاد از
روابط میان دانشمندان و پژوهشگران و شخصیتهای علمی و دانشگاهی و
دانشجویانی تشکیل شده است که به فعالیتهای علمی و پژوهشی می-
پردازند .اهمیت رعایت بایدها و نبایدهای پژوهشی یا به عبارت دیگر اخالق
در پژوهش تا حدی است که برخی از دانشمندان اعتقاد دارند بدون رعایت
اخالق ،در واقع اجتماعات علمی شکل نمیگیرد و جریان تولید علم نیز
دچار اختالل میشود [.]1
با توجه به نقش حیاتی علم شیمی در خلق تمدن جدید و تهدیدات
احتمالی که برخی محصوالت شیمیایی در سالمت انسان و محیط زیست
دارد ،بررسی اخالق در علم شیمی میتواند سبب یافتن مسیر درست
آموزش و پژوهش در این عرصه گردد و تعالی و پیشرفت درست و همگام با
نیازهای جامعه را به همراه داشته باشد [.]2
رعایت اخالق آموزشی تضمینکنندهی سالمت فرآیند یاددهی-
یادگیری است .با توجه به اهداف آموزش شیمی که اهم آن افزایش سواد
شیمی در سطح جامعه است تا منجر به ایجاد ارتباط بین واقعیتها و
فعالیتهای علمی شود ،اگر اخالق در این ارتباط لحاظ نگردد نه تنها در
پیشرفت جامعه مفید نیست چه بسا عوامل رکود و نابودی را فراهم میسازد
[ .]2بحث اخالقمداری در پژوهش نیز یکی از مقوالت پرکاربرد در اخالق
حرفهای است .اخالق در پژوهش تضمینکنندهی کیفیت پژوهش است.
آنچه در دهههای اخیر موجب شدهاست اخالق در پژوهش مورد توجه جدی
قرار بگیرد ،مسائل غیر اخالقی گوناگون در توسعهی فناوریهای جدید مانند
نانوتکنولوژی و دانش هسته ای است که میتواند منشا خطر برای صلح و
همبستگی جهانی باشد [.]3

روش پژوهش

برای دستیابی به مضامین و مولفه های اخالق در علم شیمی ،روش کتابخانه
ای و جستجوی کلمات کلیدی در منابع و مقاالت مرتبط و تجزیه و تحلیل و دسته
بندی اطالعات در اسناد پژوهشی انجام شده است .با استناد به پژوهش های انجام
گرفته ضمن تبیین اخالق علمی ،به بررسی جامع مولفه های اخالق و لزوم اخالق
در آموزش و پژوهش های شیمی پرداخته شده است.

اخالق علمی و ضرورت آن

اخالق علمی ضامن سالمت و استواری فرایند تولید ،اشتراک و نشر دانش است .رعایت اصول
اخالقی در بین فرهیختگان ،پژوهشگران و دانشمندان به واسطه ی ارزش و جایگاه علم و دانش،
ضرورتی افزون دارد ،زیرا دانشمندان ،متفکران و عالمان به عنوان الگو تلقی می شوند و رفتار ،گفتار
و کردار آن ها در فرهنگ سازی جوامع نقش کلیدی دارد .از آنجا که فعالیت های تحقیقاتی در علم
شیمی می تواند با سایر علوم ارتباط یابد و یافته ها و نتایج این گونه پژوهش ها ،هم به فرد و هم به
محیط فراتر از جامعه علمی مربوط می شود و با ابعاد مختلف زندگی بشر در ارتباط است ،رعایت
اخالق علمی ضرورت می یابد [.]4

اخالق علمی در آموزش شیمی

اخالق حرفه ای در آموزش شیمی شامل اصول اساسی همچون نحوه ی برخورد و رعایت
احترام متقابل نسبت به فراگیری در مقام یک انسان ،تالش به منظور بهبود مستمر فرآیند
یادگیری–یاد دهی در کالس درس از طریق بهره گیری مناسب از منابع آموزشی معتبر ،شیوه ها،
ابزار وفناوری های نوین ،رعایت اصل برابری در ارتباط با ارائه-ی خدمات آموزشی و مشاوره ای به
فراگیران و بی طرفی و بی غرضی در ارزشیابی و همچنین رازداری ومحرمانه نگه داشتن نمرات
دانش آموزان و دانشجویان است [2و  5و.]6

اخالق علمی در پژوهش شیمی

مراحل پژوهش علمی به عنوان چرخه ی حیات هر پژوهش بوده و در هر مرحله آن بخشی از
فرآیند پژوهش تکمیل شده و ضرورت های اخالقی خاصی را می طلبد[ .]7برخی از مراحل مهم
پژوهش علمی که بایست بایدهـا و نبایـدهای اخالقـی در آن رعایت شود عبارتند از:
• بیان مسئله
• تدوین چهارچوب نظری پژوهش
• طرح پژوهش علمی
• جمع آوری و تحلیل و تفسیر داده ها
• نتیجه گیری و نوشتن گزارش
• ارائه گزارش
رعایت اخالق در امور آموزشی و پژوهشی علم شیمی سبب تضمین کیفیت خواهد شد.
[ ]1توفیقی داریان ،جعفر ( .)1388اخالق در پژوهش .مجله مهندسی شیمی ایران،)2( ،
.42
[ ]2کاویانی سامانی ،راهبه ( .)1392شیمی در سایه اخالق علمی .هشتمین سمینار آموزشی
شیمی ایران .دانشکده شیمی دانشگاه سمنان.
[ ]3خنیفر ،حسین؛ بردبار ،حامد؛ فروغی قمی ،فریبا ( .)1390تبیین مولفه های اخالقی و
فرهنگی در پژوهش .مجله معرفت اخالقی.85-104 ،)6( .
[ ]4کبودین ،بابک؛ زلفی گل ،محمد علی؛ حاجی عزیزی ،بیژن ( .)1388علم ،پژوهش و
فناوری :منشور اخالق نویسندگی ،بایدها و نبایدها .مجله رهیافت( .4-14 ،)45
[ ]5بهره مند ،شمس الملوک؛ رحیمی ،شمسی ( .)1392اخالق علمی و تأثیر آن برآموزش
شیمی .هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران .دانشکده شیمی دانشگاه سمنان.
[ ]6بیگدلی ،فهیمه ( .)1395اخالق علمی در آموزش و پژوهش شیمی .نهمین کنفرانس
آموزش شیمی ایران .دانشگاه زنجان.
[ ]7مهارتی ،یعقوب؛ برومند ،الهام؛ لقمانی ،هدیه ( .)1393اخالق در فرایند پژوهش علمی.
فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوری.1 )9( .
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 1داﻧشﺠﻮی کﺎرشﻨﺎﺳﯽ ارشﺪ آﻣﻮزش شﯿﻤﯽ ،ﻣﺮکز آﻣﻮزش عﺎﻟﯽ شهﯿﺪ شﺮاﻓﺖ ،داﻧشﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن  ،تهﺮان ،اﯾﺮان  -دﺑﯿﺮ شﯿﻤﯽ آﻣﻮزش و پﺮورش ﻣﻨطقه
کهﺮﯾزک
 2اﺳﺘﺎد ﯾﺎر گﺮوه شﯿﻤﯽ داﻧشﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ،تهﺮان،اﯾﺮان

اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑه شﯿﻮه ی
ﺳﻨﺘﯽ رﻓﻊ کﺮده و ﺑﺎعث اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزشﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ گﺮدد ،که
آﻣﻮزش ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺻﺮﻓه جﻮﯾﯽ در ﻫزﯾﻨه ﻫﺎ
قﺎﺑلﯿﺖ اجﺮا را دارﻧﺪ  .ﻫﺪف اﯾن ﻣقﺎﻟه شﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ قﺎﺑلﯿﺖ ﻫﺎی شبﮑه ﻫﺎی
اجﺘﻤﺎعﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و تﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی داﻧش آﻣﻮزان دروس علﻮم تﺠﺮﺑﯽ ( ﻣﺘﻮﺳطه
اول) و شﯿﻤﯽ ( ﻣﺘﻮﺳطه دوم ) ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ تﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾن ﻧظﺎم آﻣﻮزش و پﺮورش
ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ ﺑه اﯾن دﻟﯿل ﯾﺎدگﯿﺮی دروس ذکﺮ شﺪه ﺑﺮای داﻧش آﻣﻮزان ﺳخﺖ ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ
خﻮاﺳﺘه اﯾم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣن جﻤله اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓزارﻫﺎی
آﻣﻮزشﯽ و ﺳخﺖ اﻓزارﻫﺎ (راﯾﺎﻧه  ،تبلﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾل ﻫﻮشﻤﻨﺪ) آﻣﻮزش اﯾن درس را ﺑﺮای
داﻧش آﻣﻮزان آﺳﺎن تﺮ و جذاب تﺮ شﺪه و ﺳبب پﯿشﺮﻓﺖ تﺤصﯿلﯽ ﻣﺤصالن گﺮدد.

موانع کاربرد فاوا در تدریس در سه محور کلی دسته بندی می شوند ]3[ :
-1اﻣﮑﺎﻧﺎت و تﺠهﯿزات ﻣﻮجﻮد در ﻣﺪارس -2،وﯾژگﯽ ﻫﺎی شخصﯽ ﻣعلﻤﺎن -3،شﯿﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣه
رﯾزی درﺳﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘخصص،که ﻣﯽ تﻮاﻧﯿم ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣه رﯾزی ﻫﺎی ﺑلﻨﺪ ﻣﺪت
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣعلﻤﺎن ﻣﺘخصص ﺑﺮ طﺮف کﺮد.
مهارتهای مورد نیاز معلمان در آموزش الکترونیکی ]4[ :
 -1آﻣﻮزش ﻫﺎی الزم ﺑﺮای ﺑﺮگزاری آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی را گذراﻧﺪه ﯾﺎ ﺑه ﻓﻨﺎوری اطالعﺎت ﻣﺴلط
ﺑﺎشﺪ -2 .تﺴلط کﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓزار و ﺳخﺖ اﻓزار را در آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی خﻮد داشﺘه
ﺑﺎشﺪ -3.ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴبﺖ ﺑه ﺑﺮخﻮرد و رﻓﺘﺎر داﻧش آﻣﻮزان واکﻨش ﻧشﺎن دﻫﺪ  ،اگﺮ داﻧش آﻣﻮزی در
اﺳﺘﻔﺎده کﺮدن از ﺑﺮﻧﺎﻣه ای ﺑه ﻣشﮑل ﺑﺮخﻮرد ﻣعلم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آن ﻣشﮑل را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
معرفی برنامه ها و سایت های معتبر جهت بهره برداری بیشتر از فناوری اطالعات :

تاریخچه استفاده از فناوری ارتباطات در آموزش :
اوﻟﯿن ﻧﺴل آﻣﻮزش از راه دور ﺑه آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﮑﺎتبه ای ﻣعﺮوف
اﺳﺖ [ .]1که ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾن دوره چﺎپ کﺘﺎﺑهﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و جزوات ﯾﮑﻨﻮاخﺖ ﺑﻮد ،ﻧﺴل دوم آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از تلﻮﯾزﯾﻮن  ،وﯾﺪﯾﻮ وارد عﺮﺻه آﻣﻮزش گﺮدﯾﺪ.ﻧﺴل ﺳﻮم
آﻣﻮزش از اواخﺮ دﻫه  50قﺮن ﺑﯿﺴﺘم  ،وارد ﺳﯿﺴﺘم آﻣﻮزش شﺪه و
ﻫﺮوز ﺑﺎ ﺳﺮعﺖ زﯾﺎد در حﺎل تغﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ ،که اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎوا در
آﻣﻮزش و پﺮورش در حﺎل تبﺪﯾل شﺪن ﺑه ﺑخش ﻣهﻤﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮕذاری
ﻫﺎ و اﺻالحﺎت آﻣﻮزشﯽ اﺳﺖ و اکثﺮ کشﻮرﻫﺎ آن را رکن اﺻلﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣه
ﻫﺎی ﻣلﯽ خﻮد ﺑﺮای ﺑهبﻮد ﻧظﺎم آﻣﻮزشﯽ و ارتقﺎی کﯿﻔﯿﺖ روش ﻫﺎی
تﺪرﯾس قﺮار داده اﻧﺪ.
اهمیت و نقش فناوری ارتباطات در آموزش شیمی :
ﻓﻨﺎوری اطالعﺎت ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾل قﺪرتﻤﻨﺪی اﺳﺖ که ﻣﯽ تﻮاﻧﺪ در
کﻤﺘﺮﯾن زﻣﺎن ﻣﻮجﻮد ﺑﺎ اﻓﺮاد در جهﺎن ارتبﺎط ﺑﺮقﺮار کﻨﺪ[ .]2ﻓﻨﺎوری
اطالعﺎت و ارتبﺎطﺎت ﺑعﺪ آﻣﻮزشﯽ جهﺎن را طﻮری تﺤﺖ ثﺎثﯿﺮ قﺮار داده
اﺳﺖ که ﺑﺎعث شﺪه اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘم آﻣﻮزشﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣه درﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧه ای اخﺘصﺎص دﻫﺪ و ﻣﺤﯿط ﯾﺎدگﯿﺮی را ﺑﺮاﺳﺎس تعﺎﻣل ﺑﯿن ﻣعلم
و داﻧش آﻣﻮز اﯾﺠﺎد کﻨﺪ  .که ﻣهم تﺮﯾن وﯾژگﯽ ﻫﺎی که ﻣﻮجب پﯿشﺮﻓﺖ
چشم گﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اطالعﺎت و ارتبﺎطﺎت در آﻣﻮزش گﺮدﯾﺪ ﺑخﺎطﺮ ﺳﺎده
و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد ﻣﺤﯿط و ﺳﺮعﺖ ﺑخشﯿﺪن ﺑه ﯾﺎدگﯿﺮی و آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ.

روش پژوهش
اﯾن ﻣقﺎﻟه ﺑه روش ﻣقﺎالت ﻣﺮوری تﺎﻟﯿف شﺪه اﺳﺖ که ﺑﺮای جﻤﻊ آوری
ﻣطﺎﻟب ﻣﻮجﻮد  ،ﻣقﺎالت ﻣﺘعﺪدی در زﻣﯿﻨه ﻓﻨﺎوری اطالعﺎت و ارتبﺎطﺎت در
آﻣﻮزش شﯿﻤﯽ ﻣطﺎﻟعه شﺪه اﺳﺖ  ،درﺑﺎره پﯿشﯿﻨه آن و اقﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم شﺪه در
جهﺎن و اﯾﺮان ارائه شﺪه اﺳﺖ  ،ﻫﺪف اﺻلﯽ ﻣقﺎﻟه ﻣعﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣه و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳب در زﻣﯿﻨه آﻣﻮزش شﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻣعلﻤﺎن و داﻧش آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ.

نام برنامه و سایت

آدرس

ﻧﺮم اﻓزار Merck

www.merck.com

نرم افزار MoleculAR
Viewer

http://organicchemexplained,
com/molecular-augmentedreality-app/

نرم افزار بازی
Chemtrix

https://apps.apple.com/us/ap
p/chemtrix/id1439593064

نرم افزار Chemical
Balancer

https://jamshimi.ir/breakingbad-element-in-your-namechemistry

نرم افزار Fx Chem

https://download.ir/

سایت PNET

phet.colorado.edu/fa/

سایت مرجع آموزش
شیمی ایران

iranchembook.ir/edu/

تصویر

]1[ Kozma,R.(2008).Comparative analyses of policies for ICT in education
International handbook of information technology in primary and
secondary education. BerlinL Springer Science.

[ ]2دﯾﻨﺎورﻧﺪ  .حﺴن .تغﯿﯿﺮات تﺪرﯾﺠﯽ  ،ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزشﯽ در کالس  ،رشﺪ تﮑﻨﻮﻟﻮژی
آﻣﻮزشﯽ  ،دوره ﺑﯿﺴﺖ  ، 21شﻤﺎره  . 8اردﯾبهشﺖ 1385
[ ]3تقﻮاﯾﯽ  ،ﻣﺮضﯿه ( ،)1384ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش وﻣﺠﺎزی در دوره
ﻣﺘﻮﺳطه از دﯾﺪگﺎه ﻣﺪﯾﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی شهﺮ تهﺮان  .پﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣه کﺎرشﻨﺎﺳﯽ ارشﺪ.
داﻧشﮕﺎه شهﯿﺪ ﺑهشﺘﯽ  .رشﺪ تﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزشﯽ – دوره28
[ ]4جعﻔﺮی  ،پﺮﯾﻮش (  .) 1381ﺑﺮرﺳﯽ داﻧشﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑه ﻣﻨظﻮر ارائه ﯾک ﻣﺪل
ﻣﻨﺎﺳب ﺑﺮای ﻧظﺎم آﻣﻮزش عﺎﻟﯽ کشﻮر .رﺳﺎﻟه دکﺘﺮا  .داﻧشﮕﺎه آزاد اﺳالﻣﯽ  .تهﺮان
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 -١داﻧﺸﺠﻮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
 -2اﺳﺘﺎدﯾﺎر،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ،ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان

ﻣﻘﺪﻣﻪ

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎي اﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور و دﻣﺎ ﺑﺮ اﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي و ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
آن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻢ دﭼﺎر ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ در اﻧﺮژي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهاي اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎن وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و اﮔﺮ
دﭼﺎر ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ اﯾﻦ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را درﺳﺖ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﯿﻤﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﺎده و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﻫﺪف
آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ در ﻣﺪارس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
را درك ﮐﺮده و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﻨﻬﺎن در ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي روزﻣﺮه را ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزش در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻗﺎدر ﺑﻪ
درك زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ].[1
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊﺗﺮي ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و
اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮدن درك داﻧﺶآﻣﻮزان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﯾﺎدﮔﯿﺮي و درك ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﯿﻤﯽ
ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ و در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﯿﻤﯽ ،ﺳﻮءﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي زﯾﺎدي دارﻧﺪ
].[3،2ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮرات ازﭘﯿﺶ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،اﻋﺘﻘﺎدات ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ،
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﺳﺎده و ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﻠﻂ ﯾﺎ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽاز ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻌﻨﯽدار و داﺋﻢ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺷﻮد .[4].ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ
درﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ازﮐﺞﻓﻬﻤﯽ راﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎي داﻧﺶآﻣﻮزان اﻏﻠﺐ دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﻪي آﻧﻬﺎ داراي
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
رادارﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدي ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻮﻧﺪ
ازﺟﻤﻠﻪ :ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واژﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
در ﮐﻼس ،روﺷﻬﺎي ﺗﺪرﯾﺲ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﻪ در اﯾﺠﺎد ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ درداﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺆﺛﺮ ھﺳﺗﻧد].[۵

روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ اﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي و دﻻﯾﻞ اﯾﻦ
ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎ در داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از
روﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﮑﺘﻮب ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﭼﺎﭼﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣﯿﻄﻪ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ
واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد
ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم دﺷﻮار ،ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ].[6
ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ واﮐﻨﺶ،
اﻧﺮژي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ،ﺗﺌﻮري ﺑﺮﺧﻮرد ،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰورﻫﺎ ،آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
واﮐﻨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮاي درك رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،اﻧﺮژي اﻧﻮاع واﮐﻨﺶﻫﺎي
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ].[7
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي در ﺑﯿﻦ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﯽ در ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور و ﺗﻐﯿﯿﺮات
دﻣﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ واﮐﻨﺶ و اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﯽ و ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ،ردﭘﺎي اﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي وﺟﻮد دارد و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ .ﺟﺎ دارد اﯾﻦ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻋﻠﯽ
اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ رﻓﻊ ﮔﺮدد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان زﯾﺎدي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و رﻓﻊ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺷﻮار ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺧﻮدآﻣﻮزي
و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽﻫﺎي
آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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چکیده

نتایج و یافته ها

امروزه همه کشورها درصدد دستیابی به سیستم آموزش مدرن هستند.
مهمتر از همه ،آموزش شیمی یکی از پیشگامان سیستم آموزشی ما است.
بنابراین ،مفاهیم شیمی باید به دقت به فراگیران منتقل شوند .برای یادگیری
موفق ،استراتژی های تدریس ،روش ها ،تکنیک ها و ابزارها باید دانش را از
حافظه ی کوتاه مدت به حافظه ی بلند مدت انتقال دهند .نظریه ی یادگیری
معنی دار آزوبل یکی از مهمترین نظریه های نمایشی است که توضیح می دهد
چگونه می توان اطالعات را از حافظه ی کوتاه مدت به حافظه ی بلند مدت
تغییر داد .در این فرایند می توان گفت که نقشه های مفهومی یکی از مهمترین
ابزار آموزش و یادگیری هستند که باعث تقویت یادگیری معنی دار می شوند.
مقاله حاضر در قالب مقاله گردآوری شده ،طراحی شده است .هدف از این مقاله
معرفی نقشه های مفهومی به عنوان ابزاری برای یادگیری معنی دار  ،دانش
محور ،فعال ،استراتژی جدید یادگیری و تدریس در آموزش شیمی است .به طور
کلی هفت نوع نقشه مفهومی وجود دارد ،در این مقاله پنج نوع نقشه ی مفهومی
که در شیمی بیشتر استفاده می شوند ،ذکر شده است.

طبق اطالعات دانشگاه ایلینویز  ،ایاالت متحده ( ، )2002هفت نوع نقشه مفهومی وجود
دارد .پنج نوع نقشه مفهومی متداول در شیمی با ذکر مثال هایی در زیر ارائه شده است]3[ .
بدون شک نقشه های مفهومی ابزار بسیار قدرتمندی برای یاددهی ،یادگیری و ارزشیابی مفاهیم
به ویژه موضوع های متنوع علمی نظیر آموزش شیمی محسوب شده و از دستاوردهای جانبی آن
می توان به افزایش عمق یادگیری ،دستیابی به سطوح باالتر شناختی و تفکر انتزاعی اشاره کرد.
نقشه های مفهومی را می توان هم از طریق قلم و کاغذ و هم از طریق نرم افزارهای پیشرفته
رایانه ای رسم کرد .ترغیب دانش آموزان به رسم نقشه های مفهومی منجر به درگیر شدن ذهن
آنها با مفاهیم و ارتباط منطقی موجود بین آن ها شده و این امر در فرایند یاددهی و یادگیری و
روش های دستیابی به شناخت و فراشناخت ،ارزش فراوانی دارد]4[ .

مقدمه

نقشهیمفهومیتارعنکبوتی

نقشهیمفهومیفلوچارت
نقشهیمفهومسلسلهمراتبی

نقشهیمفهومیسیستمی

نقشهیمفهومیچندبعدی

[1] Ausubel, D. P. (1960). The use of advance organizers in the learning
and retention of meaningful verbal material. Journal of Educational
Psychology, 51, 267-272.

[ ]2حاتمی ،جواد؛ عبداله میرزایی ،رسول و عباسی ،جواد ( .)1388بهبود کیفیت
آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشههای مفهومی ،نشریهی علمی فناوری
آموزشی)4(3 .
[3] Mustafa, Kilic (2013), International journal on trends in education and
their implications, 4, ,152-164.
[4] Gloria, G. (2006). An authoring concept mapping kit for the early
childhood classroom, NIDR Faculty of Design, Swinburne University of
Technology, Australia Email: ggomez@groupwise. swin.edu.au, CMC.
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نقشه ی مفهومی ابزاری گرافیکی است که اطالعات را
سازماندهی ،مرتبط و ترکیب می کند .نقشه های مفهومی مفاهیم را
در حلقهها یا جعبه ها نشان می دهند و می توانند روابط بین
مفاهیم را با اتصال خطوط یا پیوند دادن کلمات نمایش دهند .نقشه
های مفهومی بر اساس نظریه ی یادگیری معنی دار آزوبل تهیه شده
اند .هنگامی که ما اطالعات را کامالً تجزیه و تحلیل کردیم ،فقط در
این صورت می توانیم آن را بهتر به خاطر بسپاریم ]1[ .بنابراین،
یادگیری معنی دار برای رسیدن به نتایج مطلوب در یادگیری
مفاهیم ضروری است .با توجه به منابع تحقیقاتی متفاوت به نظر
میرسد مغز ما اطالعات را به شکل چار چوب های طبقاتی
سازماندهی می کند و این تشابه بین نقشه های مفهومی و ساختار
احتمالی حافظه ی انسان می تواند یکی از دالیل اثر بخشی نقشه
های مفهومی در همه ی افراد باشد]2[ .
مزایای استفاده ی نقشه های مفهومی در یادگیری درس
شیمی
استفاده از نقشه های مفهومی ،به دلیل تاکید بیشتر بر ادغام
محتوای آموزشی و درك دانش شیمی به جای حفظ کردن آن ،در
مدارس  ،کمک شایان توجهی در یادگیری ماندگار محتوای آموزشی
دارد.
• نقشه های مفهومی تأکید زیادی بر مفهوم ( یادگیری برای
یادگیری ) دارند ،که در آن دانش آموز نه تنها دانش واقعی را
می آموزد بلکه روابط بین دانش موجود خود با مفاهیم جدید
آموزش شیمی را درك می کند.
• یک نقشه مفهومی این امکان را فراهم می آورد که به هنگام
تشکیل یک مفهوم جدید ،تجربه و درك کسب شده در گذشته
در یک چارچوب مفهومی مورد توجه قرار گیرد ،بنابراین می
تواند به عنوان شیوه ای جهت ارائه مطالب درسی به کار گرفته
شود]3[ .

انواع نقشه مفهومی

آنچه معلمان شیمی باید درباره اوزون بدانند
مریمامیریفارسانی
دانشجویکارشناسیآموزشزیستشناسی،دانشگاهفرهنگیان،اصفهان،ایران

مقدمه

به دلیل اهمیت الیه اوزون و اثرات انکارناپذیر آن بر زندگی موجودات زنده،
آشنایی معلمان شیمی با ساز و کار تولید و تخریب الیه اوزون در اتمسفر و اثرات
زیستمحیطی ناشی از کاهش ضخامت این الیه از اهمیت زیادی برخوردار است
و دانش معلمان شیمی در این زمینه میتواند بر تدریس مؤثرتر آن و ایجاد
نگرشهای زیستمحیطی در دانشآموزان به عنوان شهروندان مسئول جامعه
تأثیر بگذارد .هدف از انجام این تحقیق بررسی مکانیسم علمی تولید و تخریب
این الیه و پیامدهای ناشی از کاهش آن میباشد .روش انحام این تحقیق
توصیفی و روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای است .نتایج این تحقیق به
دبیران شیمی و دانشآموزان دوره متوسطه دید روشنی درباره تاریخچه پیدایش
حفره الیه اوزون ،ساز و کار تخریب کاتالیزوری اوزون استراتوسفری و تالشهای
انجام شده جهت کاهش روند تخریب اوزون میدهد.

به دلیل اهمیت الیه اوزون و اثرات زیستمحیطی
کاهش آن ،برنامهریزان و سیاستگذاران آموزشی کشور از
سال  1379تصمیم گرفتند مباحث مربوط به الیه اوزون و
واکنشهای آن را در کتاب درسی شیمی دوره متوسطه
وارد نمایند .کتاب "شیمی و زندگی" سال اول دبیرستان
که اولین بار در سال  1380به چاپ رسید به دلیل زمینه
محور بودن و رویکرد زیستمحیطی که داشت بستر
مناسبی جهت طرح مباحث مرتبط با الیه اوزون در نظام
آموزشوپرورش کشور ما فراهم آورد و باعث برانگیختن
حساسیت در جامعه معلمان و دانشآموزان نسبت به این
موضوع شد .به دلیل اهمیت مسائل مرتبط با الیه اوزون،
در این مقاله مروری سعی شده است ضمن مرور مقاالت و
کتابهای مرتبط با الیه اوزون و عوامل تخریبکننده آن
یک دید کلی نسبت به اهمیت و نقش الیه اوزون و عوامل
دخیل در کاهش آن و اثرات زیستمحیطی ناشی از کاهش
اوزون در اختیار معلمان شیمی قرار داده شود .

روش پژوهش
روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش ،توصیفی و روش
گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و اسنادی است .نویسنده با مراجعه
به مقاالت و کتابهای مرتبط با موضوع ،اطالعات را جمعآوری
کردهاند و سپس با مقولهبندی آن اقدام به نگارش مقاله نمودهاند.

نظامهای تعلیم و تربیت در طول چند دهه گذشته با تغییرات چشمگیری در
رویکردهای آموزشی مواجه بودهاند .یکی از جدیدترین رویکردهای آموزشی در جهان
رویکردهای زیست محیطی و زمینه محور است .علت اقبال به این نوع رویکرد ،اهمیت
مسائل زیست محیطی در دنیای امروز و لزوم آشنایی دانشآموزان با مسائل مرتبط با
محیط زیست و درک نقش خود به عنوان شهروندان مسئول در کاهش اثرات مخرب
زیست محیطی است .یکی از مهمترین مسائل در این رابطه ،نقش الیه اوزون در حفظ
سالمت جانداران کره زمین و اثرات زیانبار کاهش اوزون در استراتوسفر و راهکارهای
اجرایی جلوگیری از کاهش غلظت این الیه است .این موضوع از دید برنامهریزان نظام
آموزش و پرورش ما نیز مغفول نماند و از سال  1380مسائل مرتبط با الیه اوزون در
کتاب شیمی سال اول دبیرستان وارد شد که تاکنون هم با اندک تغییراتی ادامه دارد.
در این مقاله ساز و کار تولید و تخریب اوزون در اتمسفر به¬طور جامع مورد بررسی
قرار گرفت که میتواند به معلمان شیمی در تدریس اوزون کمک نماید.
[]1گروهمولفان(.)1385شیمیعلمآزمایشی.ترجمهاحمدخواجهنصیرطوسی،
محسنعظیما.
. [2] Suess MJ, Benwell-Morison DA, Nonionizing radiation
protection. 2nd ed. Geneva: WHO, 1989: 13-40.
[3] World Health Organization. Global disease burden
from solar ultraviolet radiation.World Health Organization
Report, 2006:15-43.
][4سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ( .)1378راهنمای برنامة درسی شیمی.
تهران :وزارت آموزش و پرورش ایران.
[ ]5ملوین ،جوستن ،دیوید ،جان ،نترویل ،جیمز ،وود .)1395( .شیمی و جامعه.
ترجمه احمد خواجه نصیر طوسی ،انتشارات فاطمی.
[ ]6بدریان ،عابد ( .)1389تعیین ضرورتها ،اهداف و بررســی حــدود و شــیوههای
آمــوزش فناوریهای نــو در برنامة درســی مدارس .تهران :ســازمان پژوهــش و
برنامهریزی آموزشی.
[ ]7عبدلی ،محمد علی ( .)1380اثرات توسعه تکنولوژی بر زیست بوم .ناشر مرکز
مطالعات انرژی ایران.
[8] Molina, M. J.; Rowland, F. S. (1974). "Stratospheric
sink for chlorofluoromethanes: Chlorine atom-catalysed
destruction of ozone". Nature. 249 (5460): 810.
[9] Bhatti, M.S. (1999). A historical look at
chlorofluorocarbon refrigerants. ASHRAE Transactions,
Part 1, 1999, pp. 1186-1206.
[10] Lamere, Bernard (1963). How Cooling Equipment
Works. Guide to Home Air Conditioning and Refrigeration
Equipment, John F. Rider Publisher, Inc.: New York, pp113.
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عوامل مؤثر در کج فهمیهای دانشآموزان در زمینه پیوند شیمیایی و راهکارهایی برای مقابله با آن
نسیم اصغری اللمی ،وحید امانی
دبیر شیمی ،دکترای شیمی معدنی ،آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ،اداره آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم
استادیار گروه شیمی ،دکترای شیمی معدنی ،دانشگاه فرهنگیان تهران

در این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است ابتدا یافتههای
حاصل از تحقیق پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با تجزیه و تحلیل
آنها یک جمعبندی در مورد کجفهمیهای رایج دانشآموزان در این مبحث انجام
شده است .این عوامل از جنبههای گوناگونی از جمله نحوه نگارش کتابهای
درسی و شیوه تدریس معلمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
مباحث مربوط به پیوند شیمیایی در کتابهای درسی شیمی متوسطه دوره دوم
در کشور ما نیز از این منظر مورد بررسی و نقد قرار گرفته است .پس از بررسی
عوامل اصلی و تأثیرگذار در این زمینه ،راهکارهایی عملی و کاربردی برای رفع
آنها ارائه شده است.

عوامل متعددی میتوانند سبب ایجاد کجفهمی در زمینه پیوند شیمیایی گردند .مطالعات
زیادی در مورد علت این کجفهمیها صورت گرفته است .مطالعات صورت گرفته در این مقاله نشان
داد که دو عامل اصلی در این زمینه دخیل هستند -1 :نحوه تدریس معلمان؛ -2ترتیب و چگونگی
ارائه مطالب در کتابهای درسی.
از جمله مواردی که در تدریس پیوند شیمیایی میتواند منجر به بروز کجفهمی گردد میتوان
به تعریف پیوند یونی و کواالنسی بهترتیب بهصورت انتقال کامل و اشتراکگذاری الکترون؛ استفاده
از مدلهای گلوله و میله و نشانگرهای خط و نقطه برای پیوندها و تأکید بیش از حد بر استفاده
از قانون هشتتایی اشاره نمود.
در مورد کتب درسی نیز مطالعه جامعی بر روی کتابهای درسی شیمی در بیش از چهارده
کشور توسط سپارلیز و پاپا صورت گرفت ] .[4در بررسی کتابهای درسی کشورمان مشخص شد
که ترتیب ارائه انواع پیوندها در کتابهای درسی ما نیز همانند کتابهای مورد بررسی توسط
سپارلیز و پاپا است .نکته قابل توجه در مورد پیوستار پیوند کوواالنسی و یونی در کتابهای شیمی
کشور ما این است که پیوستار آنها چندان مورد تأکید قرار نگرفته است و اغلب دانشآموزان
همچنان بهصورت دو نوع پیوند بهطور کامل مجزا از یکدیگر بهآنها مینگرند.
لوی ناهوم و همکارانش روش تدریس جدیدی برای مفهوم پیوند شیمیایی ایجاد کردند که به
اصطالح روش «از پایین به باال» نامیده میشوند ( شکل .[4] )1

کجفهمیها یکی از دالیل عدم یادگیری کارآمد و معنادار
دانشآموزان محسوب میشوند .ممکن است برخی از دانشآموزان با
فرض اینکه شیمی علمی دشوار است در فهم مفاهیم شیمیایی
مشکالتی داشته باشند .پیوند شیمیایی نیز از جمله مهمترین مفاهیم
بنیادی در شیمی است که گاه از تجربیات روزمره دانشآموزان به
دور است .به این دلیل که نمیتوان یک اتم را دید و ساختار و نحوه
واکنش آن با سایر اتمهارا مشاهده کرد بسیاری از دانشآموزان در
درک مفاهیم پیوند شیمیایی با مشکل مواجه میشوند ] .[2،1دلیل
این امر سادهسازی اغلب مفاهیم شیمیایی ،از جمله پیوند شیمیایی،
نسبت به یک وضعیت واقعی است .اگرچه سادهسازی مفاهیم از
شرایط واقعی به شکل ساختارهای لوویس برای کمک به
دانشآموزان در درک مفهوم در نظر گرفته شده است اما این امر
برخی از دانشآموزان را دچار سردرگمی میکند ].[3
مشکالت مفهومی که دانشآموزان هنگام مطالعه موضوع
پیوندهای شیمیایی با آن روبرو میشوند ،بسیاری از آنها را بهسمت
حفظ کردن طوطی وار مفاهیم و در نتیجه شکلگیری کجفهمیها
سوق داده و باعث میشود بسیاری از آنها در برابر آموزش مقاومت
نشان دهند ].[4

روش پژوهش
این مطالعه به روش تحقیق کیفی و با استفاده از تحلیل نوشتههای مکتوب
انجام شده است.

شکل  -1روش تدریس از پایین به باال

بهنظر میرسد که رعایت موارد زیر بتواند تا حدودی در رفع این کجفهمیها مؤثر باشد:
عدم تأکید معلمان بر استفاده از قاعده هشتتایی ،ارائه پیوستار برای پیوند شیمیایی ،استفاده از
روش پایین به باال ،بهرهگیری از نیروهای الکتروستاتیک برای تشریح تشکیل پیوند ،رفع
کجفهمیهای پیشین دانشآموزان و استفاده از روش یادگیری معکوس.

[1] Kumpha, P., Suwannoi, P. and Treagust, D. F. (2014). Thai Grade 10 Students
Conceptual Understanding of Chemical Bonding. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 143, 657 – 662.
[2] Horvat, S. et al. (2016). Development of Procedure for the Assessment of
Cognitive Complexity of Stoichiometric Task. Macedonian Journal of Chemistry
and Chemical Engineering, 35(2), 275–284.
[3] Prodjosantoso, A. K., Hertina, A. M. and Irwanto (2019). The Misconception
Diagnosis on Ionic and Covalent Bonds Concepts with Three Tier Diagnostic Test.
International Journal of Instruction, 12(1),
1477-1488.
[4] Tsapralis, G., Pappa, E. t. and Bayers, B. (2019). Proposed pedagogies for
teaching and learning chemical bonding in secondary education, Chemistry
Teacher International, 2 (1), doi: 10.1515/cti-2019-0002.
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نقد وبررسی محتوای ک تاب شیمی پایه دهم بر اساس اهداف برنامه درسی
منصوره محمدی مینابیان
دانشجوی کارشناسی اموزش شیمی ،مرکز شهید رجای ی ،دانشگاه فرهنگیان اصفهان ،ایران

مقدمه

این مقاله به نقد و بررسی محتوای ک تاب شیمی دهم دوره متوسطه دوم ،با نظر به اهدافی که برای
اموزش شیمی در دوره ی متوسطه تعیین شده است و انتظار می رود که در محتوای ک تاب تحقق یابند،
می پردازد.
هدف از نگارش این مقاله برجسته کردن نقاط قوت و ضعف ک تاب از دید دانشجو معلم شیمی
است.
در این مقاله ابتدا سعی شده است که هر یک از فصول این ک تاب بطور جداگانه مورد نقد و بررسی
قرار بگیرد و نقاط قوت و ضعف محتوای فصل و ارتباط و انسجام مفاهیم با هم مشخص شود.
در اخر با توجه به مالک های ی که در برنامه ی درسی ملی شیمی برای تالیف محتوا تعیین شده
است ،محتوای ک تاب به صورت کلی بررسی شده است.

با توجه به اهمیت فراوان علوم پایه به ویزه علم شیمی در قرن ،21کشور های توسعه
یافته،دائم در حال ارتقاء و تجدید نظر در نظام اموزشی شیمی هستند تا بتوانند بهترین
شرایط یادگیری این درس را برای یادگیرنده فراهم کنند[.]3از این رو تدوین ک تب درسی
شیمی بایستی به گونه ای باشد که فراگیر را به رشته های مربوط به شیمی در مراتب باالتر
عالقمند کندو موجب پرورش نیروی انسانی متخصص در این زمینه بشود.
یکی از برتری های ک تاب جدید اموزشی شیمی این است که در طراحی ان نمونه های ی از
فن اوری های نوین و به روز اورده شده است که علم شیمی نقش بسیار موثری را در پدید
امدن ان ها ایفا کرده است .و بدین وسیله بسط بین علم شیمی و فن اوری و نواوری را به
فراگیر نشان داده و موجبات ارتقای سواد علمی-فن اورانه را فراهم می کند.
نک ته جالب توجه در این ک تاب،انتخاب هوشمندانه و خالقانه عنوان های فصول است.
عنوان هر فصل به گونه انتخاب شده است که در همان ابتدا پیش زمینه ای از محور بحث
را در ذهن فراگیر ایجاد می کند و دانش اموز را نسبت به محتوای فصل کنجکاو می کند.
یکی از معلمان،ک تاب جدید را به اقیانوسی به عمق یک وجب تشبیه می کند و می
گوید«:نیازی به مباحث گوناگون در خیلی جاهای ک تاب نیست مگر انکه دانش اموزی
بخواهد در رشته شیمی ادامه تحصیل بدهد]4[».
نک ته دیگری که قابل توجه است این است که به برخی از مباحث بسیار مهم که جز
مسائل به روز و مطرح دنیای امروز هستند و الزم است تا بصورت جدی در جهت اموزش و
توسعه این مسائل گام برداشته شود ،به انداز کافی توجه نشده است.به عنوان
مثال،مسئله شیمی سبز که جز مسائل مطرح دنیای امروز است،به اندازه کافی مورد
بحث و توجه قرار نگرفته است.

با توجه به ان که در بسیاری از موارد ک تاب درسی تنها وسیله ی
اموزشی است که در اختیار معلم قرار دارد  ،نقش ک تاب به عنوان برنامه و
تعیین کیفیت یادگیری بسیار مهم تلقی شده است و جای تعمق و بررسی
دارد]1[.
محتوا و ساختار ک تاب درسی،نقش موثری در یادگیری مجموعه ای از
دانش ها،بینش ها و مهارت ها را بر عهده دارد و فراگیران را برای توسعه و
حمایت یادگیری های بعدی و به کارگیری اموخته ها در زندگی بزرگسالی
اماده میکند]2[.
بنابراین با توجه به اهمیتی که ک تاب درسی در نظام اموزشی دارد،
ضرورت نوشتن مقاالتی که به نقد و بررسی محتوای ک تاب درسی می پردازند
توسط معلمان با تجربه که چند دهه به طور مستقیم با دانش اموز سر و
کار داشته اند دوچندان می شود و از ان جای ی که معلمان نمی توانند
بطور مستقیم به تولید محتوای ک تب درسی بپردازند ،بهترین شیوه تحریر
مقاالتی از این دست است تا سعی شود با نقد ک تاب درسی به اصالح ان
در اینده امیدوار باشیم.

روش پژوهش
در این مقاله به صورت پژوهشی متن ک تاب درسی شیمی پایه
دهم دوره متوسطه دوم بررسی شده است.
اطالعات این تحقیق با استفاده از روش ک تابخانه ای و
فیشبرداری ،مطالعه مقاالت و سایتها جمع اوری شده است.

[-]1مختار نژاد عربی،حسن (،)1378بررسی ارتباط عمودی محتوای ک تب درسی شیمی ( 1،2،3و پیش
دانشگاهی)رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجای ی.
[-]2نیک نفس،سعید(.)1392نقش تحلیل محتوا در فرایند اموزش و طراحی ک تاب های درسی.مجله جهانی
رسانه146 ،2)8(،و137
[-]3نادری زاده ،محمد حسین( )1397نقدی بر شیمی دهم متوسطه دوم ،دهمین کنفرانس اموزش شیمی ایران،
شهید رجای ی استان فارس،شیراز
[-]4پنق،عبدالحکیم؛رجبلو،علی؛موحدفر ،علی( .)1398تحلیل محتوای ک تاب شیمی دوره دوم متوسطه از
نگاه تاثیرتغییر ان بر فرایند تدریس معلمانشیمی شهرستان مشهد.پژوهش در اموزش شیمی47 ،)1(،و.48

منابع

چکیده

نتایج و یافته ها

نقش اضطراب معلمان تازهکارشیمی بر کیفیت تدریس
مهکامه حسینی ،1عارفه سادات شفیعی قزوینی ،2مائده

غالمی*3

1دکتریروانشناسی،دانشگاهفرهنگیان
2دانشجوکارشناسیآموزششیمی،دانشگاهفرهنگیان،مرکزشرافت
3دانشجوکارشناسیآموزششیمی،دانشگاهفرهنگیان،مرکزشرافت

مقدمه

اضطراب معلمان ،بر عملکرد شغلی آنان تاثیرگذار بوده و به عملکرد ضعیف
و افسردگی آنان منجر خواهد شد .در پژوهش روایی حاضر طی مصاحبهای که با
معلم مضطرب و تعدادی از دانشآموزان شده است ،مشخص گردید که معلمان
در صورت داشتن اضطراب ،باید از هماانجامن ابتدا دالیل آن را شناسایی و در
جهت رفع آن قدم بردارند .این عوامل اضطرابآور شامل عدم تسلط به محتوای
آموزشی و توانایی کافی نداشتن در برقراری ارتباط است .در پایان در جدولی
طی کدگذاری مقولهها ،به تاثیر اضطراب بر عواملی چون مهارت تدریس ،مهارت
ارتباطی معلم ،عملکرد دانشآموزان و نظم کالس پرداخته شده و راهکارهایی
برای غلبه بر اضطراب از جمله آمادگی تدریس ،تسلط بر تدریس ،شناخت
مخاطبین و نظم کالسی ارائه گردیده است.

معلمی که دارای مشکالتی چون افسردگی یا اضطراب باشد،
ممکن است این حس را به دانشآموز منتقل کرده و او را دچار
آسیب نماید .دانشآموزی که نمیتواند تدریس معلم را درك کند،
دچار افت تحصیلی و بیرغبتی نسبت به درس شده و در نتیجه
ممکن است از ادامه تحصیل بازبماند بنابراین با توجه به رسالت و
نقش معلمان در تربیت نیروی انسانی مسئول و متعهد جامعه آینده،
ضرورت و اهمیت سالمت بهداشت روانی معلمان مشخص میگردد.
درس شیمی از دوران متوسطه دوم در مدارس آموزش داده
میشود و میتوان گفت شیمی یکی از سختترین درسهایی است
که دانشآموزان با آن روبرو هستند و برای بسیاری از دانشآموزان
چالشی جدی محسوب میشود .اغلب ،کسب نمرات ضعیف و
مردودی در این درس سبب شده که دانش آموزان دیدی منفی
نسبت به این درس داشتهباشند .ضمن آن که برای معلمان نیز یکی
از مشکلترین دروس جهت تدریس است .معلمان شیمی به ویژه
معلمان تازهکار شیمی برای تدریس خود اضطراب دارند و از این بیم
دارند که مبحثی که می خواهند ارائه دهند ،دانشآموزان به خوبی
درك نکنند و همین اضطراب برکیفیت تدریس آنها تاثیر میگذارد.
بیان مسئله :پریشانی معلم همواره به ما وارد میشد و یادگیری
در فضای مضطرب به درستی برای ما اتفاق نمیافتاد ،هرچند معلم
ما با سواد و مسئولیت پذیر بود ولی نگرانی و اضطراب او مانع
پیشرفت در کارش میشد و ما درس را به خوبی فرا نمیگرفتیم .ما
برآن شدیم دالیل وضع موجود را مطالعه کنیم .

روش پژوهش
روش پژوهش این مطالعه کاربردی و توصیفی می باشد .در این تحقیق
مصاحبهای با معلم شیمی تازهکار جهت ریشهیابی علت اضطراب در سالهای
ابتدایی تدریسشان انجام شده است و سپس با کدگذاری موضوعات تاثیر اضطراب
معلم بر روابط بین فردی درکالس درس شیمی بررسی شده است.

یافته های این پژوهش نشان میدهد که اضطراب معلم بر مولفه روابط بین فردی درکالس
درس تاثیرگذار است .اضطراب معلم منجر به خستگی عاطفی ،آشفتگی کالس ،درگیری با
دانشآموزان و عدم موفقیت تدریس میشود .معلمی که میزان باالیی اضطراب داشته باشد ،تمرکز
حواس کمتری داشته و از تسلط پایین تری بر کالس و ارائه مباحث درسی برخوردار خواهد بود.
در این پژوهش اذعان شده عواملی مانند عدم تجربه کافی ،توانایی ناکافی در مدیریت کالس،
نداشتن تسلط کافی بر محتوای آموزشی و عدم شناخت مخاطبین میتواند بر اضطراب معلم
بیافزاید .در تدریس موثر تنها انتقال معلومات از معلم به دانشآموزان مالك نیست ،بلکه باید معلم
کامالً با موضوع درگیر شود .در انجام تدریس تنها تجربیات و دیدگاههای علمی معلم نیست که
موثر واقع میشود ،بلکه کل شخصیت و حاالت روحی و روانی او از جمله اضطراب در این فرآیند و
ایجاد شرایط یادگیری مطلوب تاثیرگذار است .هنگامی که معلم با آرامش روانی بر سر کالس
حاضر میشود ،مسلمًا توانایی و تمرکز بهتری برای انجام تدریس و تعامل با دانشآموزان دارد .در
برخورد با آنان سعه صدر بیشتری به کار میبندد و فرصت بیشتری برای یادگیری اثربخش به
وجود میآید .در تحقیق روایی حاضر که از نوع کیفی است طی جدول کدگذاری زیر به تاثیر
عواملی چون مهارت تدریس ،مهارت ارتباطی معلم ،مدیریت کالس ،عملکرد دانشآموزان و نظم
کالس پرداخته شده ،همچنین راهکارهایی نیز برای غلبه بر اضطراب از جمله آمادگی تدریس،
تسلط بر تدریس ،شناخت مخاطبین و نظم کالسی ارائه شده است.

[]1شاملو،سعید(.)1391مکاتبونظریههادرروانشناسیشخصیت،انتشارات
رشد.
[]2ثروت،فرخلقا؛مروتیشریفآباد،محمدعلی؛صادقیپور،محمدعلی؛رضایی
پندری،حسن؛فالحیانفیروزآبادی،محمدحسن؛محراببیک،اکرم؛قنداریحسین
آبادی،زهرا(.)1394بررسیمیزانتأثیرآموزشمهارتهایمدیریتاسترسبر
وضعیتاضطرابدرمعلمیندبیرستانهایشهرستانمیبددرسال.1391دو
ماهنامهعلمیپژوهشیطلوعیزد.100-89،)14(1،
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نانوشیميوضرورتآموزشآندرهمهمقاطعتحصیلي
الهامعسگری*

*گروهشیمی،واحدبروجرد،دانشگاهآزاداسالمی،بروجرد،ایران

مقدمه

در قرن حاضر ،علم نانو در پژوهشهای علمی در حال رشد و توسعه است و
نتایج بسیار مفیدی را در بردارد .این علم در همه جنبههای زندگی بشر نتایج
موثری داشته و منجر به پیشرفت جامعه بشری شده است .در اولویت قرار دادن
آموزش نانو به منظور سرعت بخشیدن به پژوهشهای علمی بسیار حائز اهمیت
است .آموزش فاکتور مهمی در رشد علم و فناوری نانو و تحکیم و توسعهی نقش
آنها در اقتصاد جهانی است .بنابراین گنجاندن آموزش نانو در بین کتب درسی و
سرفصل دروس در همه مقاطع تحصیلی منجر به تربیت نیروهای آگاه در این
زمینه خواهد شد .همه افراد میبایست در حوزههای مختلف نانو آگاهی الزم و
کافی را به دست آورند .با مطالعه فناوری نانو نه تنها رشتههای مطالعاتی بسیار
متنوعی ایجاد شده بلکه این امکان به افراد داده میشود که با کاربرد نانوفناوری،
جهان را تغییر دهند.

نانوشیمی یک فناوری بین رشتهای است که با علوم
فیزیک ،شیمی ،دارویی ،انرژی و سایر علوم ارتباط
تنگاتنگی دارد .اولین جرقه فناوری نانو در سال 1959
توسط ریچارد فایمن فیزیکدان انستیتو تکنولوژی
کالیفرنیا تحت عنوان آن پایین اتاقهای زیادی وجود دارد،
زده شد .وقتی مواد از مقیاس ماکرو به مقیاس نانو می-
رسند ،سطح ماده نسبت به حجم افزایش پیدا میکند .با
افزایش نسبت سطح به حجم ،خواص جدیدی در ماده
ایجاد میشود که با خواص اولیه آن متفاوت است .این
ویژگی منجر به تولید محصوالت نانویی متنوع و تغییر
زندگی بشر شده است .امروزه محصوالت نانویی بسیاری
وارد بازار میشود که جایگزین محصوالت سنتی بوده و
روز به روز در حال افزایش میباشند .پژوهشگران بسیاری
در زمینه نانو در حال مطالعه هستند و هر روزه
دستاوردهای جدیدی را وارد بازار میکنند .آگاهی از
فناوری نانو در همه مقاطع تحصیلی و آگاهی از این علم
منجر به سبک زندگی بهتر و سالمتر میشود .دانش-
آموزان و دانشجویان باید دیدگاههای مثبتی از علم نانو و
توانمندیهای بالقوه آن داشته باشند].[2-1

روشپژوهش
دراینمقالهازروشتحقیقوپژوهشومطالعهکتابخانهایاستفاده
شدهاست.

یکی از مزیتهای قرار گرفتن علم نانو در برنامه آموزشی این است که افراد ارتباطی
بین مفاهیم علوم فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی و کابرد نانو در آنها برقرار می-
کنند .عالوه بر آن افراد قادر خواهند بود که علم نانو را با سایر علوم مقایسه کرده و
به این نتیجه میرسند که بشر در همه جوانب زندگی ار فناوریهای نانو استفاده
کرده است .در دهههای اخیر در بسیاری از کشورها آموزش نانو فناوری در برنامه
درسی دانشآموزان و دانشجویان گنجانده شده و حتی آزمایشگاههای نانو هم
تدارک دیده شده است .یکی از ویژگی های جالب فناوری نانو افزایش اثرگذاری آن
در سطح جهانی است .ایالت متحده آمریکا پیشتاز اولیه در فناوری نانو بوده است
که موجب سرعت بخشیدن به آن در سطح ملی شده است .ایاالت متحده هنوز هم
به عنوان یک پیشتاز کلیدی به خصوص به لحاظ نوآوری مطرح است ،سایر نقاط
جهان نیز حرکت سریع و به سمت جلو داشته و سرمایه گذاریهای سنگینی در این
حوزه ها انجام میدهند .اتحادیه اروپا فناوری نانو را اولویت نخست علمی خود قرار
داده است .کشور ایران هم در این زمینه گامهای بلندی به سوی جلو برداشته و در
حال رقابت با سایر کشورها میباشد .برای آموزش فناوری نانو در مقاطع تحصیلی
روشهای متفاوتی وجود دارد .برخی از این روشها عبارتند از:
آموزش فناوری نانو به وسیله کتب درسی ،مقاالت و همایشها
آموزش فناوری نانو به وسیله فیلمهای آموزشی
آموزش فناوری نانو به وسیله آزمایشهای ساده
آموزش فناوری نانو به وسیله سایتهای آموزشی
انواع فناوری نانو
فناوری نانو مرطوب
این شاخه به مطالعه سیستمهای زیست محیطی که اساسا در محیطهای آبی
پیرامون وجود دارد ،پرداخته و چگونگی مقیاس نانومتری مواد ژنتیکی ،غشاها و
سایر ترکیبات سلولی را مورد مطالعه قرار میدهد.[2].
فناوری نانو خشک
فناوری نانو خشک ،از علوم پایه شیمی و فیزیک مشتق میشود و به تمرکز روی
تشکیل ساختمانهای کربنی ،سیلیسیم و دیگر مواد غیر آلی میپردازد.[2].
فناوری نانوتخمیني (محاسبهای)
فناوری نانوتخمینی یا محاسبهای به مطالعه مدلسازی و ساخت ظاهر
ساختمانهای پیچیده در مقیاس نانو توجه دارد.[2].
[]1فعالپارسا،علی(.)1386فناورینانوچیست؟،مشهد،انتشاراتبینالنهرین.
[]2عسگری،الهام(.)1392سنتزوشناسایینانوذراتوالیههاینازکنانوساختار
نیمههادیکامپوزیتیرویزیرکوناتبهروشسل-ژل:بررسیتاثیرعملیاتحرارتیبر
رویتشکیلفازوخواصآنها.پایاننامهدکتری،دانشگاهاصفهان.اصفهان.ایران.
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نحوه تولید بیوهیدروژن به عنوان سوخت زیستی و مزایای استفاده از آن
علیرضافردوسی،علیانصاری

دانشجویکارشناسیآموزششیمی،دانشگاهتربیتمعلمشهیدباهنراصفهان
دانشجویکارشناسیآموزششیمی،دانشگاهتربیتمعلمشهیدباهنراصفهان

مقدمه

سوختهای فسیلی به دلیل مشکالتی نظیر آلودگی محیطزیست و رو به اتمام
بودن منابع آنها،که در دهههای اخیر برای انسان و جهان به وجود آوردهاند ،گذشته
از تمام مزایایی که دارند محققان را واداشتهاند که به دنبال منابعی تجدیدپذیر با
بازدهی باالتر باشند .تولید هیدروژن از ریزجلبکها با توجه به ظرفیت باالیی از
انرژی که هیدروژن دارد یکی از منابع تجدیدپذیر و پاک محسوب میشود .در این
راستا در پژوهش حاضر ،با هدف ضرورت شناخت نحوه تولید هیدروژن بیولوژیک از
جلبکها به عنوان سوخت زیستی ،سعی بر آن است تا با افزایش مقدار تولید و
بازدهی این نوع سوخت پاک ،بتوان آلودگیهای زیستمحیطی را که حاصل استفاده
از سوختهای فسیلی است را به طور محسوسی کاهش داد .رویکرد حاکم بر فضای
تحقیق "توصیفی -تحلیلی" است .اطالعات موردنیاز این پژوهش به روش اسنادی از
طریق مجالت ،کتب مرتبط با موضوع و مقالههای علمی بهدستآمده است.
در سالهای اخیر جهان وضعیت حساسی را از لحاظ مصرف سوختهای
فسیلی مانند زغالسنگ ،گاز طبیعی ،نفت و ...داشته است .بهطوریکه ۸۰
درصد نیاز انرژی جهان از طریق همین منابع فسیلی تأمین میشود .که ۵۸
درصد آن به تنهایی در بخش حملونقل مورد استفاده قرار میگیرد[ .]۱از
آنجایی که سوختهای فسیلی منابعی غیرقابل تجدید هستند و همچنین
موجب آلودگیهای زیست محیطی میشوند؛ محققان جهان به دنبال
جایگزینی منابع انرژی تجدید پذیر با میزان آلودگی بسیار کمتر هستند[.]۲
انرژیهایی نظیر انرژیهای خورشید ،آب ،باد و زیستتوده  .یکی از منابع
انرژی زیستتوده ،بیودیزل است ،که اکسیژندار ،غیر سمی ،زیست دوست و
تجزیهپذیر است[ .]۳از این رو تولید و مصرف سوخت بیودیزل به شدت
مورد توجه قرار گرفته است .تولید هیدروژن به عنوان یک سوخت زیستی یا
بیودیزل ،جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی است[ .]۴هیدروژن
مهمترین منبع انرژی تجدیدپذیر میباشد ،که مشکالت زیست محیطی
نداشته و محصول احتراق آن فقط بخار آب میباشد .همچنین باالترین
میزان انرژی تولیدی در میان هرگونه سوخت شناخته شده را دارا است[.]۵
در حال حاضر  ۹۶درصد از کل هیدروژن تولیدی دنیا از منابع
تجدیدناپذیر و از طریق فرایندهایی مانند پاالیش نفت و گازی سازی زغال
سنگ بهدست میآید[ .]۶از اینرو تولید هیدروژن از طریق فوتوسنتز بسیار
حائز اهمیت است[ .]۷در این راستا در پژوهش حاضر ،با هدف ضرورت
شناخت نحوه تولید هیدروژن بیولوژیک از جلبکها به عنوان سوخت
زیستی  ،سعی بر آن است تا با افزایش مقدار تولید و بازدهی این نوع
سوخت پاک ،بتوان آلودگیهای زیست محیطی را که حاصل استفاده از
سوختهای فسیلی است را به طور محسوسی کاهش داد.

روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش ،رویکرد حاکم بر فضای تحقیق
"توصیفی -تحلیلی" است .اطالعات موردنیاز این پژوهش به روش اسنادی از طریق
مجالت ،مقاالت و کتب مرتبط با موضوع بهدستآمده است.

امروزه از آنجایی که منابع سوختهای فسیلی روز به روز در حال کاهش هستند؛ تولید
هیدروژن بیولوژیکی به عنوان یک سوخت مناسب از سوی محققان بیشتر مورد توجه قرار
گرفته است .استفاده از سوختهای زیستی که تجدیدپذیر و پاک هستند ،ادامه زندگی بشر را
آسانتر و محیط زیست را از آلودگی زیاد حفظ میکند و از سرعت گرمایش زمین نیز میکاهد.
تولید بیوهیدروژن از ریزجلبکها ،گذشته از مزایای بسیار خوبش ،به دلیل هزینههای زیاد هنوز
اقتصادی نیست و نیاز به یافتن فناوریها و روشهای جدید و پربازدهتر است .محققان در تالش
هستند که با بهینه سازی فرآیندهای تولید این سوخت زیستی ،بیوهیدروژن را به عنوان
سوختی مقرون به صرفه و مناسب معرفی کنند .در این مقاله با روشهای جایگزین کردن
هیدروژن به جای سوختهای فسیلی آشنا شدیم و همچنین به آسانترین و پر بازدهترین
روشهای تولید هیدروژن دستیافتیم که این روشها را در زیر مشاهده میکنید:

نورکافت
مستقیم
تخمیر نوری

نورکافت
غیرمستقیم

تخمیر در
تاریکی
واکنش شیفت
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Educ. 2020, 97, 2960-2966.
[2] Shakhashiri, B. Z. Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of
Chemistry; The University of Wisconsin Press: Madison, WI, 1983; Vol. 1, 262-266.
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الگوی طراحی آموزش شیمی به شیوه رایگلوث
ساراتشویق
دانشجویکارشناسیآموزششیمی،مرکزشهیدرجایی،دانشگاهفرهنگیاناصفهان،ایران

چکیده

امروزه نظام سنتی آموزشی تقریبا منسوخ شدهاست و روشهای سنتی
تدریس دروس ،دیگر جوابگوی یک آموزش باکیفیت نیست؛ مخصوصا دروس
مفهومی و پیچیده نظیر شیمی .منظور از آموزش باکیفیت آموزشی پایدار با
قابلیت یادسپاری باال ضمن استفاده از هوش و خالقیت فراگیران در قالب یک
روش تدریس فعال است.
نتایج بسیاری از تحقیقها نشان میدهد که یادگیری واقعی تنها زمانی رخ
میدهد که ذهن فراگیر به چالش کشیده و درگیر فرآیند یادگیری شود .در این
صورت او میتواند با استفاده از مدرس ،صرفا بعنوان یک راهنما ،خود به کشف
مفاهیم بپردازد .در راستای احقاق این امر ،الگوهای آموزشی توسط طراحان
آموزشی بوجود آمدهاند.

مقدمه

مقدمه

طراحی آموزشی علم و هنر تعیین خصوصیات مفصل برای
توسعه ،ارزشیابی و حفظ موقعیتهایی است که یادگیری و عملکرد
را تسهیل میکند]1[.
طراحی آموزشی در دو سطح خرد و کالن صورت میگیرد.
سطح خرد شامل تاکتیکهایی برای تدریس یک بخش از محتوا
میباشد .ولی سطح کالن شامل انتخاب ،سازماندهی ،ترکیب و
خالصه کردن زنجیره بزرگی از محتوا (مانند یک دوره) میباشد]2[.
وظایف یک طراح آموزشی شامل الف:طراحی هدف و مقصد آموزشی
یا ب:تعیین مسیر یا روش آموزش میباشد]3[.
مدل طراحی آموزشی رایگلوث برپایهی اصول نظریهشناختی و
برای اجرا در سطح کالن آموزشی بوجود آمدهاست .طبق الگوی
رایگلوث ،آموزش با یک نمای کلی ساده و مقدماتی از موضوعات
آموزشی شروع میشود و بهتدریج به شرح و بسط محتوای آموزشی
پرداخته میشود تا همه اجزاء به سطح مناسبی از پیچیدگی برسند.
این شرح و بسط براساس توالی ساده به پیچیده انجام میشود.
درنتیجهی این الگو ،یادگیرنده روی انتخاب ،ترتیب و توالی محتوا
کنترل بیشتری پیدا میکند]2[.

روش پژوهش
اطالعات این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و فیشبرداری ،مطالعه
مقاالت و سایتها جمعآوری شدهاست.

طبقاینمدل،آموزشباارائهیچشماندازیادورنمایکلیازمحتوایآموزشی
شروعمیشودوبهتدریجمحتوایدورهشرحوبسطدادهمیشود.همانطورکهعدسیزوم
دوربینمیتواندیکتصویرکلی،جامعوبدونانعکاسجزئیاتازسوژهارائهدهد،چشمانداز
نیزهمینتصویرکلیوجامعراازتمامآموزشبدونپرداختنبهجزئیاتمحقق
میسازد 5[.و]4
بعدازارائهیچشمانداز،دوربینمیتواندرویهریکازقسمتهایصحنهیامنظره
متمرکزشودکهاینکارجزئیاتیکگوشهازتصویررابرایبینندهروشنمیکند(رایگلوث
اینعملراشرحوبسطمینامد)وسپسدوربینبهمنظرهیکلیوجامعبازمیگرددو
بدینوسیله،یادگیرندهارتباطموضوعیادگرفتهشدهراباکلموضوعآموزشدرمییابد.حرکت
تمرکزیدوربینوبازگشتبهتصویرکلی(چشمانداز)آنقدرادامهپیدامیکندتاتمام
موضوعاتمطرحگردد 5[.و]4
توالی ساده به پیچیده اصلی ترین استراتژی مدل رایگلوث میباشد که در درون این
توالی ،شیوههای زیر موردتوجه هستند:
توالی پیش نیازهای یادگیری ،جمعبندی ،ترکیببندی ،تمثیل

نحوه ارائه ی شرح و بسط ها براساس مدل عمومی آموزش

بعلت ناکارآمدی روشهای آموزشی سنتی در تدریس دروس ساختارمند ،متخصصان
و پژوهشگران تعلیم و تربیت معلمان را به استفاده از روشهای آموزشی یادگیری و شناخت
معنادار توصیه میکنند .یکی از روشها آموزش براساس مدل طراحی آموزشی رایگلوث است که
با تلفیق استراتژیهای آموزشی موثر از قابلیت تسهیل فرآیند یادگیری و یادداری برخوردار
است.

[ ]1وحدانیاسدی،محمدرضا؛نوروزی،داریوش؛فردانش،هاشم؛علیآبادی،
خدیجه؛باقری،خسرو(.)1395اعتباریابیالگویطراحیآموزشیبرایآموزش
اخالق.فصلنامهروانشناسیتربیتیدانشگاهعالمهطباطبایی.211-191، 40)12(،
[]2لشین،سینتابی؛پوالک،جولین؛رایگلوث،چارلزام(.)1397راهبردهاوفنون
طراحیآموزشی.هاشمفردانش؛تهران:سمت.
[]3دهقانزاده،حسین( .)1390مقایسهمیزاناثربخشیالگوهایطراحیآموزشی
رایگلوثوگانیهبایکدیگروباروشمرسومدریادگیریویادداریدانشآموزانسوم
راهنماییدردرسحرفهوفن.پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهعالمهطباطبایی،
تهران،ایران.
[ ]4تقیپور،کیومرث؛نوروزی،داریوش؛امیرتیموری،محمدحسن(.)1393بررسی
تاثیرمدلطراحیآموزشیرایگلوثبریادگیریویادداریدرسعلومتجربیسال
دومراهنمایی.فصلنامهروانشناسیتربیتیدانشگاهعالمهطباطبایی.10-3، 33) 9(،
[]5فردانش،هاشم(.)1390مبانینظریتکنولوژیآموزشی.تهران:سمت.

منابع

چکیده

نتایج و یافته ها

مروری بر نظریه های یادگیری و کاربرد آن ها در آموزش شیمی
حمیده حقیقت* ،1مهرانگیز فتحی

نیا 2

 1استادیار ،دکتری شیمی آلی ،دانشگاه فرهنگیان  /پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز
 2استادیار ،دکتری شیمی کاربردی ،دانشگاه فرهنگیان  /پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز

مقدمه

رویکردهای آموزشی یعنی رفتارگرایی ،شناخت گرایی ،فراشناخت گرایی و
ساختن گرایی از نظریه های مهم یادگیری محسوب می شوند .نظریه های یادگیری
مناسبترین راهبردها ،ابزارها و روش ها را برای موقعیت های متفاوت یادگیری
تعیین می کنند .توجه و استفاده از هر یک از آن ها به مدرس و نگرش های وی،
شرایط یادگیری ،خصوصیات فراگیران و اهداف آموزشی بستگی دارد .در این مقاله
با هدف مرور این نظریات با آوردن نمونه هایی از آثار پژوهشی به کاربردهای
آموزشی آنها در آموزش شیمی پرداخته شده است .بازه زمانی در نظر گرفته شده از
سال  1387تاکنون با جستجو در پایگاه های اطالعاتی فارسی و بررسی مقاالت،
کتب و پایان نامه های مرتبط با آموزش شیمی در به کارگیری از این نظریات بوده
است .نتایج این بررسی نشان داد که هر یک از این نظریات بر نوع خاصی از
یادگیری تاکید می کنند.پیشنهاد می شود مدرسان شیمی با مجموعه این نظریات
آشنایی کامل داشته و بر حسب موقعیت و محتوای آموزش از رویکردی مشخص و
به دنبال آن از راهبردی مناسب در آموزش استفاده کنند.
نظریه های یادگیری نحوه یادگیری فراگیران را توصهیف مهی کننهد.
این نظریه ها را می توان به یکی از رویکردهای کلی (الهف) رفتهارگرایی،
(ب) شناخت گرایی و فراشناخت گرایهی و (ج) سهاختن گرایهی تفکیهک
کرد .توجه و استفاده از هر یهک از آنهها بهه مهدرس و نگهرش ههای وی،
شرایط یادگیری ،خصوصیات فراگیران (مثالً سبک های یهادگیری آنهها)
و اهداف آموزشی بستگی دارد .عالوه بر این ،همه این عوامل چند بعهدی
هستند ،بنابراین باید با هدف دستیابی به روش ههای تهدریس کارآمهد و
بهترین نتایج یهادگیری بهرای همهه فراگیهران ،رویکهرد یها رویکردههای
مناسب در آموزش در نظر گرفته شود .از طرف دیگر با توجهه بهه اینکهه
علم شیمی یکی از علوم تجربی با گستردگی زیاد در مباحثی اسهت کهه
اغلب برای فراگیران دشوار بوده و به دلیل انتزاعی و غیر ملمهوس بهودن
آموزش آن و به طور متقابل فهم آن برای فراگیران سخت است ،به نظهر
می رسد یکی از عوامل موثر در یادگیری و آمهوزش مهوثر و مناسهب آن
آشنایی مدرسان و اساتید شیمی با نظریه های یادگیری و کهاربرد آن در
آموزش است .بنابراین به نظر می رسد پرداختن به کاربرد این نظهرات در
آموزش شیمی به طور مجموعی و طبقهه بنهدی شهده مهی توانهد بهرای
مدرسان و اساتید شیمی مفید باشد و به آنان در انتخاب روش و راهبهرد
مناسب در آموزش این درس کمک کنهد .در ایهن مطالعهه ضهمن اشهاره
مختصر به هر یک از این نظریات به کاربرد آن ها در آموزش شهیمی بهر
پایه پژوهش های انجام شده پرداخته شده است.

روش پژوهش

پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی-تحلیلی است .در این پژوهش جایگاه نظریه
های یادگیری در آموزش شیمی با مطالعه منابع مهرتبط و اسهناد موجود در
دسهترس ملی و بین المللی من جمله :مقاالت ،کتاب ها ،پایان نامه ها و مجله های
علمی مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده از این مطالعه به ترتیب زیر تقسیم بندی می شود .سه کاربرد نظریه
رفتارگرایی در آموزش شیمی شامل :مطالعه رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری در فراگیران،
استفاده از بازی ها و برنامه های رایانه ای ،استفاده از برنامه های شبیه سازی شده رایانه ای ].[1
سه کاربرد نظریه شناخت گرایی در آموزش شیمی شامل :استفاده از پیش سازمان دهنده ]،[2
استفاده از نمایش نقشه مفهومی ] ،[3یادگیری از طریق مشاهده .یک کاربرد نظریه فراشناخت
گرایی در آموزش شیمی شامل :روش تدریس متقابل .چهار کاربرد نظریه ساختن گرایی در آموزش
شیمی شامل :روش های تدریس فراگیر محور ،یادگیری مبتنی بر مسئله ،یادگیری موقعیتی،
استفاده از نقشه کشی مفهومی ].[4
با توجه به خصوصیات هر چهار نظریه می توان گفت چنانچهه معلمهان و اسهاتید شهیمی در پهی
آموزش مهارت خاصی به فراگیران هستند می توانند تدریس خود را بهر اسهاس نظریهه رفتهارگرایی
طراحی کرده و از مزایای این نظریه نظیر واضح و آشکار بودن اهداف رفتهاری و اسهتفاده از محهر
های از پیش تعیین شده برای موقعیت های آموزشی مرتبط با اهداف روانی-حرکتی استفاده کننهد.
ویژگی استفاده از این راهبردهای آموزشی و رسانه ی در آموزش شیمی با توجه به ماهیهت تجربهی
و تکرارپذیر بودن آن سبب انتقال یهادگیری و تعمهیم آن در موقعیهت ههای دارای عناصهر شهبیه و
مشتر است و به فراگیر کمک می کند با دریافهت محرکهی خهاا پاسهخی مشهخص بهه مسها ل
مربوط به آن بدهد و یادگیری را توام با لذت و سرگرمی سازد .بها کمهک رویکهرد شهناخت گرایهی،
معلمان و اساتید شیمی می توانند از مزایای این نظریه در آموزش تفکر انتقادی و اهداف مهرتبط بها
حوزه شناختی استفاده کنند .برنامه ریزی بهرای راهبردههای شهناختی یهادگیری نظیهر اسهتفاده از
پیش سازمان دهنده ،استفاده از نقشه مفهومی و مشاهده مستقیم در آموزش نقش بسیار مهمهی در
چگونگی نگهداری اطالعهات در هههن یادگیرنهده ،کسهب دانهش ،تدییهر در سهاختارهای ههنهی در
راستای یادگیری معنادار می شود .چنانچه بخواهیم فراگیران مههارت حهل مسهئله و مههارت ههای
ارتباطی بیاموزند می توان با استفاده از رویکرد تدریس مبتنی بر سازنده گرایی مانند روش تهدریس
فراگیر محور (یادگیری مشارکتی و اکتشافی) ،اسهتفاده از محهیط ههای یهادگیری اصهیل و واقعهی
(یادگیری مبتنی بر مسئله) و تاکید بر موقعیت های عملی و آمهوزش عینهی (یهادگیری مهوقعیتی)
محیط های پاسخگو ،فعال ،تسهیل گر در خلق معنا از طریق تجربه و کشف شهودی ایجاد نمود.
بنابراین به طور کلی می توان نتیجه گرفت نظریه های یادگیری راهبردههای متنهوعی را در اختیهار
مدرسان شیمی قرار می دهند که توجه و اسهتفاده از ههر یهک از آن هها بهه مهدرس و نگهرش وی،
شرایط یادگیری ،خصوصیات فراگیران و اهداف آموزشی بسهتگی دارد و فقهط تنهها مدرسهانی مهی
توانند راهبرد و روش مناسبی را برای تدریس انتخهاب کننهد کهه آگهاهی کامهل از ایهن نظریهات و
کاربرد آنها داشته و توانایی مهیا نمودن شرایط یادگیری را بر حسب موقعیت برای رسیدن به نتهایج
مطلوب داشته باشند که در اکثر مهوارد پهژوهش ههای اشهاره شهده در ایهن خصهوا کهارایی ایهن
نظریات را در آموزش شیمی از منظر نشان می دهد.
][1فرزین ،فرمند ،صباغیان ،مریم ( .)1394تاثیر آموزش به کمک

بکازر یایا کهار داالن

سبز دی افزایش یادآویر مفاهیم شیمی اول دبیرستان .فن آویر اطالعکا و ایتباطکا دی
علوم تربیتی.155-139 ،3 ،

] [2جعفککر ثککا ی ، ،ککین ،فککرم زادح ،م مککد  ،ککن ،معمککویر ،م مککدعلی ( .)1388تککاثیر
الگور پیشسازماندهندح بر یادگیرر دیس شیمی عمومی دی مرکز شهید هاشمی کااد.
فصلنامه پاوهش مدیریت آموزش کشاویزر.72-64 ،10 ،
]، [3اتمی ،جواد ،عبداله میرزایی ،یسول ،عباسی ،جواد ( .)1387بهبکود کیفیکت آمکوزش
مفاهیم دیس شیمی به کم قشههار مفهومی .شریه علمی پاوهشی فنکاویر آمکوزش،
.296-281 ،)4( 3
][4شامبیاتی ،منیر ( .)1395آموزش یکادگیرر مشکایکتی بکرار ترییکر مفهکومی دی مفکاهیم
سینیت شیمیایی .همین کنفرا س آموزش شیمی ایران ،ز جان.416-405 ،
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كاربرد فناوري اطﻼعات در آموزش شيمي
فرشته اباذري ،١سجاد ايزدي پناه ، *٢سيد محسن

موسوي٣

١دانشجوي كارشناسي آموزش شيمي ،مركز آموزش عالي شهيد شرافت ،دانشگاه فرهنگيان ،تهران ،ايران
٢كارشناسي مهندسي برق الكترونيك ،دانشگاه پدافند هوايي خاتم اﻻنبيا ،تهران ،ايران
٣استاديار گروه شيمي ،دانشگاه فرهنگيان ،تهران ،ايران

مقدمه

نوشتار زير مطالبي در مورد فناوري اطﻼعات وارتباطات در آموزش وزمينه
هاي ﻻزم براي استفاده مؤثر ومفيد از اين ابزار كمك آموزشي است .از آنجا كه
پيشرفت علم در دنياي جديدبسيار سريع مي باشد براي استفاده از علوم جديد
نيازمند ابزاري سريعتر از رسانه هاي قديمي تر از جمله كتاب ها و روزنامه ها و
مجﻼت نوشتاري در كتابخانه ها مورد نيازاست .از طرفي آموزش علوم بايد به
نحوي باشد تا فراگيران را در عصر تكنولوژي ارضا كند .استفاده از فناوري
اطﻼعات به ويژه در دروس متوسطه و درسهاي علوم پايه مثﻼًدر درس شيمي
بسيار واجب و ضروري به نظر مي رسد  .براي درك هرچه بهتر مفاهيم شيمي
نيازبه مدل هاي سه بعدي است.از جمله ي مدل هاي سه بعدي كه به كمك
آموزش شيمي آمده اند فناوري واقعيت مجازي و واقعيت افزوده هستند.در اين
مقاله با استفاده از روش مروري ،ابتدا بحث از شيوه هاي فعال
يادگيري،تكنولوژي آموزشي و فناوري اطﻼعات در آموزش شيمي شروع شده و
سپس به معرفي واقعيت مجازي و واقعيت افزوده كه دو فناوري جديد در سال
هاي اخير هستند پرداخته مي شود.اين دو فناوري در تدريس شيمي به كمك
معلم مي آيند و تدريس مفاهيمي مانند ساختاراتم ،نحوه ي توزيع الكترونها در
اتم ،ساختار يك تركيب مولكولي و...را آسان تر مي كنند.

در حال حاضر ،آموزش شيمي در كشور موضوعي ملّي تلقي مي
شود كه پس از نيازسنجي هدف هاي آموزشي تعيين مي شوند و
روش ها و رويكردهاي ﻻزم براي تحقق آن ها در قالب راهنماي
برنامه درسي تبلور مي يابد .سپس مواد آموزشي گوناگون از جمله
كتاب درسي براساس برنامه درسي مصوب و اعتباربخشي شده
طراحي و توليد شده ،جهت به كارگيري در فرايند تدريس ،راهي
كﻼس هاي درس در سراسر كشور مي شود .اما با كمي درنگ
پرسش هاي بسياري به ذهن خطور مي كند؛ ورود فناوري به آموزش
به چه معناست؟ چگونه روي مي دهد؟ شرايط ﻻزم براي وقوع آن
چيست؟ چه نتايج مثبت و احتماﻻً تبعات نامطلوبي براي نظام تعليم
و تربيت ما در پي خواهد داشت؟ آيا هم اكنون اين فرايند آغاز شده
است و ما درگير آن هستيم؟ يا هنوز در پله نخست آن ايستاده ايم؟
اگر بخواهيم با اين تحول همگام شويم ،از كجا و چگونه بايد آغاز
كرد؟

روش پژوهش

هدف اساسي تحقيقات انجام شده در زمينه آموزش ،كشف درك و باور ها و
ديدگاه هاي دانش آموزان است.در اين مقاله به جاي روش هاي تحقيق كمي از
روش هاي كيفي كه مبتني بر روند مشاهده ،جلسه و تحليل نوشته هاي چاپي
مي باشد،استفاده شده است.اين مطالعه با استفاده از روش تحليل نوشته هاي
مكتوب كه يكي از روش هاي تحقيق كيفي است انجام شده است

فناوري اطﻼعات و ارتباطات با ويژگيهايي همچون شخصي سازي يادگيري ،رويكرد چند
حسي و افزايش تعامﻼت با محتوا ،مي تواند نقش مهمي را در شكل گيري دانش و مهارت هاي
دانش آموزان ايفا كنند .
واقعيت مجازي يكي از اين فناوري هاي جديد است كه بر آموزش و پرورش تاثير گذاشته
است.نظام واقعيت مجازي يك ماهيت سه بعدي شبيه سازي شده است كه كاربر ميتواند به
گونهاي با آن كار كنند كه گويي يك محيط فيزيكي است .واقعيت مجازي ،توليد نرم افزار رايانه
اي از يك پنداره و محيط است كه براي حواس )بيشتر بصري( معادل واقعيت ،وانمود كردن و به
فضاي سه بعدي كه توسط كامپيوتر ايجاد مي شود ،اطﻼق مي گردد.

يكي از مفاهيم مرتبط با واقعيت مجازي كه عموماً با آن اشتباه گرفته مي شود واقعيت افزوده
است .در واقعيت مجازي ،تﻼش براي خلق يك دنياي مصنوعي است كه كاربر مي تواند به وسيله
صدا ،تصوير و ديگر اشكال با اين سيستم ارتباط مستقيم داشته باشد .واقعيت افزوده ،امكاني را
فراهم ميآورد كه به جاي خلق كامل يك محيط مصنوع ،يك مكمل در دنياي واقعي ارائه كند
)شكل .(٢

محمدي ،سيد محسن ) ٥بهمن .(١٣٨٨پاره اي از روش هاي فعال
تدريس. http://moalem1370.blogfa.com/post/ 84،
بيات،محمد جواد  .١٣٩٨معرفي نرم افزار هاي شيمي .رشد آموزش شيمي  ،دوره ٣٣
شماره، ٢صفحه .١٠
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نقش آموزش شیمی سبز و آموزش نانو شیمی در حفاظت از محیط زیست
مریمصادقیراکد،النازرشتیزاده

دانشجو،کارشناسیآموزششیمی،دانشگاهفرهنگیانپردیسنسیبهیتهران
استادیارآموزششیمی،دانشگاهفرهنگیانتهران

چکیده

مقدمه

با وجود رشد روز افزون علم ،مشکالت زیست محیطی یکی از دغدغههای
اصلی انسان قرن  21است .علم شیمی در این میان با وجود اینکه خود منبع
برخی آلودگیهاست ،اما راهحلهای بسیار مؤثری برای رفع این معضالت ارائه
میکند .علوم نوینی از قبیل نانو و شیمی سبز از جمله شاخههایی از علم
شیمیاند که نیازمند صرف وقت و هزینه برای آموزش مفاهیم خودشان به
دانشآموزان و دانشجویان در جهت عالقهمند کردن آن ها به فعالیت در این
زمینه است .در این مقاله مروری آموزش شیمی سبز و روشهای موثر آموزش آن
از جمله تدریس مشارکتی مورد بررسی قرار می گیرد .توسعه مهارتهای
یادگیری مشارکتی و میان رشتهای ،مهارتهای یادگیری مسئله محور و
مهارتهای تفکر سیستمی به عنوان راهکارهای موثر ارتقای سطح آموزش شیمی
سبز معرفی شده است .سپس نقش شیمی سبز و نانو شیمی در حل مشکالت
زیست محیطی توصیف شده است.
شیمی نقش بنیادی در پیشرفت تمدن آدمی داشته و جایگاه آن در
اقتصاد ،سیاست و زندگی روز به روز پر رنگتر شده است.
این یک واقعیت اجتنابناپذیر است که نسل بعدی در دنیای
متفاوت از نسلهای قبلی زندگی خواهند کرد .بنابراین به ایدهها و نظرات
جدید در آموزش شیمی احتیاج است تا منجر به آماده سازی ذهن دانش
آموزان برای ترسیم آیندهای بهتر و توسعه پایدار گردد.
آموزش محیطزیست فرایندی است که به افراد کمک میکند تا با
بررسی مشکالت زیستمحیطی و مشارکت در حل آنها با انجام اقداماتی
نقش خود را در جهت بهبود محیطزیست ایفا کنند که منجر به درک
عمیقتری از مشکالت زیستمحیطی و ایجاد مهارتهای لزم برای
تصمیمگیریهای آگاهانه و مسئولنه میشود.

نتایج و یافته ها
شیمی سبز

بیشتر مردم نسبت به واژة شیمی سبز بیاطالع هستند در حالیکه حل مشکالت زیست
محیطی و صنایع شیمیایی در قرن اخیر بدون آموزش شیمی سبز امکانپذیر نیست .امروزه به دلیل
فراگیری آلودگیها و پراکندگی در مقیاس جهانی ،شیمی سبز به موضوعی بین المللی تبدیل
گردیده است.
هدف اصلی آموزش شیمی سبز ،پرورش و بهبود سواد علمی در پایداری و توسعه مهارتهای
مربوطه در بین نسلهای حال و آینده است؛ بنابراین هنگام ادغام اهداف توسعه پایدار در آموزش
شیمی سبز باید یک چارچوب و برنامه درسی میان رشتهای و همچنین روشهای میان رشتهای را
در نظر گرفت.روشهای آموزشی مختلفی برای آموزش شیمی سبز وجود دارد و میتوان از هر دو
روش معلم محور و یادگیرنده محور استفاده کرد .یکی از راه های آموزش شیمی سبز "یادگیری
گروهی" است و محبوبترین روشهای یادگیری گروهی شامل یادگیری مشارکتی ،یادگیری مبتنی
بر مسئله و یادگیری مشارکتی است.

شیمی نانو

نانو شیمی رشتهای از دانش کاربردی و فناوری است که موضوعات گستردهای را پوشش
میدهد .موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاهها در ابعاد کمتر از یک میکرومتر ،معمو ال حدود
 1تا  1۰۰نانومتر است .این تکنولوژی قادر به بهبود روشهای ارزیابی ،مدیریت و کاهش خطرات
برای محیط زیست بوده و فرصتهایی را برای تولید محصولت جدید و سالم فراهم مینماید.
در پژوهش " بررسی اثر نانوتکنولوژی بر محیط زیست " با استفاده از روش دادههای تلفیقی
و مدل اثرات ثابت ،به بررسی اثر نانوتکنولوژی بر محیط زیست به تفکیک در دو گروه از کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه (از جمله ایران) برای دوره زمانی  1997 -2۰1۰پرداخته شده است.
نتایج حکایت از آن دارد که هم زمان با افزایش شدت آلودگی ناشی از فعالیتهای اقتصادی،
صنعتی شدن و رشد جمعیت ،فنآوری نانو توانسته در کشورهای توسعه یافته به بهبود کیفیت
محیط زیست کمک کند .اما در کشورهای در حال توسعه نانو تکنولوژی تاثیری معنی دار بر
کیفیت محیط زیست نداشته است.

نتیجه گیری

باتوجهبهاهمیتبررسیعلومنوینوتازهشیمینانووشیمیسبزوهمچنینتلفیقیازهر
دوعلم،آموزشاینعلومدرمدارسومراکزآموزشعالیعالوهبراینکهازیکسوسببرشد
اقتصادیوعلمیجامعهواشتغالزاییمیشود،ازسویدیگرباعثمیشودکهکرهزمینکههم
اکنونتنهازیستگاهمابرایادامهحیاتاست،آسیبکمتریببیند.

پیشنهادات

روش پژوهش
این مقاله به شیوه مروری تهیه گردیده است و بررسیهای لزم جهت
بررسی آموزش مرتبط با محیط زیست مبتنی بر نانو شیمی و شیمی سبز صورت
گرفته است.

• فصلنامهصلحسبز،سالششم،شماره-13پائیز،1383شماره 44بهار 1381و
شمارهچهلوپنجمف 1379گروهآموزشیشیمی

• Davidson, N.; Major, C.H. Boundary Crossings: Cooperative
Learning, Collaborative Learning, and Problem-Based
Learning. J. Excell. Coll. Teach. 2014, 25, 7–55.

• لشکریزاده،مریم؛اسحقی،مریم(".)1395بررسیاثرنانوتکنولوژیبرمحیطزیست
"فصلنامهعلوموتکنولوژیمحیطزیست.18)1(،
• Anastas, P.T.; Warner, J. Green Chemistry: Theory and
Practice; Oxford Sciences Publications: New York, NY, USA,
1998.
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((کتاب درسی آزمایشگاه علوم تجربی)) 1
بودن؟ یا نبودن؟ مسئله این است...
امین کریمی زاده ، ،1امیرحسین چشمه خاور ،2علیرضا آل بویه3عبدالمناف
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چکیده
تجربی بودن علم شیمی امری بدیهی است که از دید مولفانن کااند دیسای نیا
دوی نمننده و همین موضاو بنعاگ دردیاده کاه بارای تخشاد ب بایدن باه امار
ینددیری فعنل و آزمنیبگنهی ،کانبی جدای از کاب دیسای علاوت تجربای بان نانت
آزمنیبگنه علوت تجربی1و 2به دیوس یشاه هنی تجربای و یینضای شاننه ن اری
اناصنص داده شود تن هم وقت کنفی برای انجنت آزمنیش دی اناینی داناش آماوز و
معلم قرای دیرد ،هم مطنلب مربوط به آزمنیبگنه دی نالل تدییس مطنلب ن اری ،
موجب دسساگی تدییس نبوند؛ امن دی کاند دیسی شایمی ارراتای از آزمنیبان
عملی وجود داید که بن فلسفه وجودی کاند جدادننه آزمنیباگنه علاوت تجربای دی
تننقض است دی این مشنله به بریسی و مطنلعه فلسافه وجاودی کااند آزمنیباگنه
علوت تجربی  1معضال دبیران شیمی دی تدییس مبنحگ عملای کااند شایمی
دهم و ایتبنط آن بن کاند آزمنیبگنه علوت تجربی  1می پردازیم.

نتایج و یافته ها
تنلیف کاند آزمنیبگنه علوت تجربی یکی از بهارین کنیهنیی بود که سینست دااایان ن انت آموزشای
برای پیبرفت یوش هنی آموزشی یسمی دی ایران انجنت دادند به واساطه ایان کانی ،آماوزش حنلات
حرفه ای تری به نود درفت و بن عملی کردن تدییس  ،عمد آموزش علوت تجربی اف ایش ینفت .امان
این موضو کمی هن و کنسای هنیی داید که از دید من ((عادت همانهنگی میانن تعادادی از مطنلاب
کاند آزمنیبگنه علوت تجربی و کاند شیمی دهم)) معضل ب یدی است که دی ایان پاهوهش آن هان
یا بریسی کرده و به تبندل ن ر پردانایم.از آن جن که ب ش هنی زیاندی از کااند آزمنیباگنه علاوت
تجربی ، 1هم مکمل و هم برننساه از دل کاند شیمی دهم می بنشد شنیسااه اسات ایان ایتبانط
تنگنتنگ بن برننمه یی ی هنی بجان و تولیاد مخااوای همنهناگ دی دو کااند ،تخاول مننسابی یا دی
آموزش علوت تجربی دی یاسانی سینست هنی کالن سند تخول بنیندین آماوزش و پارویش دی کنانی
تلفید کنیبردی علم و عمل پدید آوییم.

یکی از مهمارین تغییراتی که بن یویکنی آمدن ن نت آموزشی جدید
صوی درفاه است؛ سهجننبه شدن مخاوای آموزشی برای دانشآموزان
میبنشد .دانش آموزان دی ن نت آموزشی جدید ،از سه جنبه نگرشی ،مهنیتی،
و دانبی تربیت می شوند که دی این مینن ،جنبه مهنیتی ،تنریر زیندی بر
مخاوای آموزشی شیمی دویه ماوسطه داشاه است .کاند شیمی دویه
ماوسطه دی ن نت قدیم آموزشی م لوطی بود از دانش عملی و دانش ن ری
که معلم و دانش آموز مجبوی بودند این م لوط ننهمگن یا دی مخیط یسمی
کالس و به دوی از سنزمنندهی مننسب سنعت هنی دیسی ،فرابگیرند .بن یوی
کنی آمدن ن نت آموزشی جدید؛ سینست داایان و مولفنن کاند دیسی به این
فکر افاندند که نالقیت دی ینددیری یا برای دانش آموزان نهندینه کنند و
ضمن اف ودن یوش هنی نوین تدییس ،به برننمه دیسی معلمنن دی
تربیتمعلم(دانبگنه فرهنگینن) کاندهن یا بر اسنس یوش هنی نوین و فعنل
تدییس ،پنیه داایی کردند .بدیندونه کاند آزمنیبگنه علوت تجربی 1از دل
کاند هنی شیمی و زیست شننسی و فی یک و زمین شننسی بیرون آمد و
واحد دیسی ویهه ای به آن اناصنص داده شد تدییس آزمنیبگنه بصوی
جدادننه و دی زمنن اناصنصی موضو تنزهای نیست .این عمل دی ن نت هنی
قدیمیتر آموزشی من بودند؛ ولی به دالیلی دی ن نت قبلی آموزشی ،دسا وش
تغییرا کنیشننسننه مسئولین امر افاندند و مانسفننه مبخگ آزمنیبگنه بن
ادغنت دی کاب دیسی مهجوی منند ،که دی ن نت آموزشی جدید این مهم
دوبنیه احین شد و بسینی موید اقبنل معلمنن و فعنالن این زمینه دردید ،امن بر
نخوه اجرا و تنلیف کاند آزمنیبگنه ،اناشنداتی واید است که دی این مشنله به
بریسی و تخلیل این مواید می پردازیم.

روش پژوهش
پهوهش حنضر از نو پهوهشهنی کیفی و کنیبردی است که از لخنظ توصیفی ،شنمل تخلیل
کاند شیمی دهم از جنبه عملی بودن و تننسب آن بن کاند آزمنیبگنه علوت تجربی 1است .همچنین
از آن جهت که نانیج این پهوهش دی کنی برننمهیی ان دیسی و معلمنن ماوسطه دوت قرای میگیرد ،از نو
پهوهشهنی کنیبردی است.
دی این پهوهش از مننبع کانب ننهای و مشنال بهیوز دی زمینه آموزش شیمی بهره درفاه شده است.

•

ن ساین مثنل ذکر شده که دی موید شننسنیی اسید و بنز بوده بصوی موازی دی کاند
آزمنیبگنه علوت تجربی هم آمده امن به صویتی دیگر دی کاند شیمی دهم به بریسی
منهیت مواد و  PHآن هن می پردازیم ات دی کاند آزمنیبگنه علوت تجربی به بریسی
 PHمواد بن آد کلم میپردازد بهار بود که این دو موضو بن یکدیگر تلفید دردند یفانی
شیمینیی اکسید هنی فل ی یا بوسیله آد کلم بسنجد و موضوعن شیمینیی یا بن مسنئل
سنده به نمنیش بگااید

•

برای انجنت آزمنیبن مطرح شده دی کاند دیسی شیمی سنعای جدادننه من وی دردد تن
معلم ش صن فرصت کنفی برای انجنت آزمنیبن یا داشاه بنشد دیصویتی که این امکنن
وجود نداشاه بنشد بهار است تمنت آزمنیبن موجود دی کاند شیمی دهم دی برننمه
دیسی و کاند آزمنیبگنه علوت تجربی هم ذکر دردند تن این آزمنیبن بصوی یسمی دی
برننمه کنیی مربینن آزمنیبگنه بینید و انجنت دیرند.

•

آزمنیبن مطرح شده دی کاند شیمی دهم و ینزدهم کال به کاند آزمنیبگنه علوت تجربی
مناشل شوند تن کاند شیمی دهم صرفن مخل ایائه مطنلب ن ری و آزمنیبگنه علوت تجربی
مخل ینددیری عملی آن مبنحگ بنشد

قربننی ،عبدالرضن ، 1394،نشش فعنلیت هنی آزمنیبگنهی وعملی دی اف ایش ینددیری مفنهیم
دیس علوت تجربی،شنن دهمین کنفرانس آموزش فی یک ایران و شبمین کنفرانس فی یک و
آزمنیبگنه
سراجینن ایدساننی ،مریم  ،سراجینن ایدساننی فنطمه 1392 ،طراحی آزمنیش هنی کم ه ینه
شیمی دی مشینس نرد ،هبامین کنفرانس آموزش شیمی ایران سمننن
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مقدمه

پیشنهادات

کج فهمی های موجود در مفهوم انواع پیوندهای شیمیایی
جعفرعظمت،علیرضاخدایی

استادیار،گروهعلومپایه،دانشگاهفرهنگیان،تبریز،ایران.
دانشجویکارشناسیآموزششیمی،دانشگاهفرهنگبان،تبریز،ایران.

مقدمه

کج فهمی به ساختار دانشی اطالق می شود که در بافت های گوناگون فعال می شود و
در مقابل تغییر مقاوم است .امروزه کج فهمی های دانشآموزان ،تهدیدی مهم در
فرایند کلی یاددهی -یادگیری در سطح مدرسه یا دانشگاه است .این امر نه تنها در
شیمی ،بلکه در سایر رشته ها و در همه سطوح مسبب مشکالت عمده در نگرانی
مربیان علوم ،محققان علمی ،معلمان و دانشآموزان بوده است .درک پیوندهای
شیمیایی در یادگیری مباحث واکنشهای شیمیایی ،ساختار ماده ،تغییرات فیزیکی و
شیمیایی نقش مهمی دارد .زیرا تمامی مباحث ذکر شده درقالب پایه و شیرازه مفاهیم
پیچیده شیمی محسوب میشوند .کج فهمی در پیوندهای شیمیایی سبب انحراف از
مجموعه ای از مفاهیم به هم پیوسته و انتزاعی میشود .از سویی کلید استمرار در
مسیر یادگیری شیمی قدرت بخشیدن به مجموعه ای از تحلیالت از جمله تحلیل
فضایی و هندسی انتزاعی است .در مقاله حاضر به بررسی مروری کج فهمیهای رایج
دانش آموزان در مورد مفهوم پیوندهای شیمیایی پرداخته شده است و پیشنهاداتی
راجع به حل این معضل ارائه شده است.

کج فهمی زمانی رخ می دهد که شخص به مفهومی اعتقاد دارد که به
طور معقول ،نادرست است .فرض می شود به دلیل ماهیت ذهنی انسان ،هر
فردی دارای انواعی از کج فهمی است .در این مساله هیچ کس دانش کامل
ندارد و دارای یک بازنمایی ذهنی درست از جهان نیست .تحریف یک
مفهوم ،کج فهمی نیست ،اما ممکن است باعث ایجاد کج فهمی شود .کج
فهمی ها را می توان در مقوله های زیر دسته بندی کرد :مفاهیم پیش
دانسته ،عقاید غیر علمی ،ادراکی ،بومی ،واقعی ].[1
برخی از دالیل کج فهمی ها در دانش آموزان]: [2
 )1تکامل عقاید دانشآموزان همیشه به سرعت ارائه مفهوم در اغلب کتاب
های درسی و بسیاری از واحدهای آموزشی طراحی شده توسط معلم پیش
نمی رود.
 )2زبان استفاده شده توسط معلمان و کتاب های درسی ممکن است باعث
گیج شدن تعدادی از دانشآموزان شود.
 )3اغلب تضاد ناشناخته ای بین تجارب روزمره دانشآموزان و آنچه در
کتاب های درسی یا کالس ارائه می شود ،وجود دارد.
 )4معرفی تعاریف علمی و فرمول ها برای دانشآموزان اگر تجربه کافی از
قبل نداشته باشند ،لزوماً متقاعد کننده یا با معنی نیستند.
 )5اغلب پیش از آن که به دانشآموزان فرصتی داده شود تا آنچه به آنها
گفته شده را بررسی کرده و خود را متقاعد سازند ،انتظار می رود مطالب را
درک کنند.
 )6برآورد باورها از تجارب شخصی ،شهودگرایی و احساس متداول ،اغلب
دانشآموزان را به سمت تشکیل عقاید و مدل های خودشان پیش از آموزش
رسمی سوق می دهد.
 )7اگر آموزشی در شناسایی آنچه عقاید آغازی دانشآموزان نامیده می شود
ناموفق باشد ،نمیتواند موجب تغییر ایدههای نادرست آنها شود.
 )8تصاویر ،نمودارها و مدل های دوبعدی در کتاب های درسی و دیگر مواد
آموزشی می توانند گمراه کننده بوده و موجب کج فهمی شوند.

پژوهش مروری پیش رو به بررسی ،مرور و تاکید بر چندین تحقیق و پژوهش در عرصه آموزش
شیمی پرداخته که به ارائه دالیل ،راه های تشخیص و تفکیک نوع کج فهمی های موضوع پیوند
شیمیایی پرداختند .سپس در پایان نیز به ارائه نمونه هایی از راهکار های تشخیص و درمان کج
فهمی های عرصه پیوند شیمایی پرداخته شده است.

نتایج و یافته ها
شیمی درسی مبتنی بر مفاهیم گوناگون است؛ مطالبی فرا توصیفی و فرا شناختی که اندیشه ها و
ایده های نو را به همراه چالش های غیرمنتظره برای مفاهیم آن حتّی برای اندیشمندان این عرصه
نیز فراهم میکند .تعامل با علمی چنین نامتناهی باعث ایجاد دشواری در درک و بیان محتوای
پیچیده آن می شود .تدریس گوشه ای از علم پیچیده شیمی در مدارس ،اوّلین مرحله از برخورد با
چالشهای این علم انتزاعی است .مجموعه ی این عوامل باعث ایجاد برخی کج فهمی ها میشود که
منشأ برخی از اینها به صورت زیر است :کتاب درسی به عنوان منشأ کج فهمی ها ،مدارس به
عنوان منشأ کج فهمی ها ،دانش روزمره.
تشخیص کج فهمی های دانشآموزان با استفاده از آزمون های تشخیصی ،از اهمیتی باال برخوردار
است .بسیاری از دانشآموزان در تمام سطوح ،برای یادگیری شیمی تالش زیادی می کنند ،اما
اغلب ناموفق هستند .یک پاسخ ممکن برای این مشکل این است که بسیاری از دانشآموزان از
همان ابتدای مطالعات شان درکی درست از مفاهیم بنیادی شیمی ندارند و به آن نمی توانند
مفاهیم پیشرفتهتر را به طور کامل درک کنند که بر اساس مبانی پایه گذاری شده اند.
راه حل هایی را برای نشان دادن کج فهمی های دانشآموزان می توان ارائه کرد که عبارتند از:
 )1در کالس ،پرسش طرح شود .برای نشان دادن کج فهمی ها باید بدانیم این کج فهمی ها در چه
مطلبی هستند .یکی از موثرترین ابزارها ،طرح سوال است .استفاده از پرسش های سببی یکی از
موثرترین ابزارها برای تشویق دانشآموزان است که به ما فرصت می دهد کج فهمی های آنها را
آشکار سازیم.
 )2محیطی امن برای تفکر و بحث ایجاد شود .به نظرات و عقاید دانشآموزان احترام بگذارید و از
تحلیل ها و مباحثه آنها حمایت کنید تا در آشکارسازی کج فهمی ،موثر واقع شده و باعث تغییر
مثبت و دائمی مفهوم شود.
 )3از چندین مدل استفاده شود تا کج فهمی های فضایی (سه بعدی) دانشآموزان را نشان دهد.
دانشآموزان با حالت های سه بعدی مربوط به مدل ها مشکل دارند و معموالً از طریق تکالیف و
تمرین های کالسی با مدل ها آشنا می شوند.
.
1) Mahmudah, A., & Firman, H. (2020). Identification of
student's misconceptions in chemical bonding topic using fourtier diagnostic test. Journal of Physics: Conference Series, 1521,
042059.
2) Al-Balushi SM, Ambusaidi AK, Al-Shuaili AH, Taylor N
(2012) Omani twelfth grade students' most common
misconceptions in chemistry. Science Education International 23
(3):221-240.
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کاوشگری هدایتشده :فهمِ پیوند یونی و بهبود مهارت حل مساله
مریم عزیزی سرملی ،الهه کشاورز

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان
استادیار شیمی ،دانشگاه فرهنگیان

سرعت رشد دانش انسان به نحوی است که به طور مداوم قواعد جدید
جای قواعد قبلی را میگیرد[ ،]1لذا فراگیران باید به دانش و مهارت مجهز شوند تا
در بحران های دنیای کنونی دچار چالش نشوند .در روش های فعال تدریس که
برگرفته از الگوهای فراگیر محور هستند ،ذهن انسان فعال است و معلم شرایط
یادگیری را ایجاد میکند و مهارت های ذهنی و قابلیت های تفکر را تقویت
مینماید .ماهیت روش های فعالِ تدریس به نحوی است که کالس را به مثابه
ادامه تفکر ،مرکز تفکر و رهبری تربیتی جریان تفکر به شمار می آورد[ .]2در این
مطالعه سعی داریم به بررسی روش تدریس کاوشگری و اهمیت آن در آموزش
مفاهیم شیمی بپردازیم.

شکل .1چهارچوب یادگیری مبتنی بر کاوشگری[]۳

اعضای گروه یادگیری در روش کاوشگری ،مدل ها و اطالعات را مطالعه کرده
و به طور سیستمی روی سواالتِ تفکر انتقادی کار می کنند .اگر یک نفر به پاسخ سواالت
دست پیدا کند اما اعضای دیگر گروه نتوانستند پاسخ دهند ،مسئولیت آن فرد این است
که پاسخ را شرح دهد .توضیح مساله نه تنها به فهم اعضای گروه کمک می کند ،بلکه
درک فرد توضیح دهنده را نیز توسعه می بخشد .البته اگر عضوی از گروه پاسخی را درک
نکرد ،یک یا چند سوال مناسب از اعضای گروه می پرسد .پرسشگری به نحوی که مطلب
مورد نظر را به روشنی توصیف کند ،مهارت مهمی است که در کاوشگری هدایت شده
تقویت می شود.
نمونه  1پیوند یونی
یک کاتیون و یک آنیون پیوند یونی را تشکیل میدهند .به یاد آورید که یک پیوند یونی بین
دو اتم زمانی که اتمها درگیر انتقال یک یا تعدادی بیشتر الکترون شوند ،شکل میگیرد و یون مثبت
(کاتیون) و یون منفی (آنیون) تشکیل میدهد .در بسیاری از موارد میتوان بار یک یون را با درنظر
گرفتن الکترونگاتیوی اتم و ساختار آن پیشبینی کرد .اتمهایی که الکترونی سست دارند ،تمایل دارند
به کاتیون تبدیل شوند و اتم-هایی که الکترون اضافی را نسبتا به شدت نگه میدارند ،تمایل دارند به
آنیون تبدیل شوند.
سوالهای تفکر انتقادی
یونهای متشکل از مولکولهای واجد اتم گروه اول (فلزات قلیایی مثل لیتیوم) تقریبا به طور انحصاری
یونهای کاتیون یکبار مثبت می سازند.
یونهای متشکل از مولکولهای واجد اتم گروه دوم (فلزات قلیایی خاکی مثل منیزیوم) تقریبا به طور
انحصاری یونهای کاتیون دو بار مثبتمیسازند.
یونهای متشکل از مولکولهای واجد اتم گروه هفده(هالوژنها مثل کلر) یون آنیون یکبار منفی می
سازند.

تمرین

رایج ترین یون آلومینیوم چیست؟ (برای پیشبینی خود دلیل بیاورید).
پیش بینی کنید ،کدام گونه زیر احتمال بیشتری برای ایجاد یون دارند؟

مطالعه حاضر از روش مروری ساده برخوردار است .در کاوشگری ،فراگیران از طریق
تمرین هایی به طور مستقیم در فرآیند تفکر علمی وارد می شوند .با تدوین کاربرگ هایی
مبتنی بر چرخه کاوشگریِ هدایت شده ،فراگیر داده ها را محک می زند و توضیحات را به
منظور توسعه مفاهیم شیمیایی می نویسد .هر مفهوم در یک فعالیت شیمیایی که دارای
چندین بخش است ،کشف می شود :یک یا چند مدل و بخش های اطالعاتی ،سواالت تفکر
انتقادی و تمرین و مساله.

 [1] کشاورز  ،الهه ؛ صدیق  ،هادی ( . )1۳۹۹مصونیت از بیماری کرونا ویروس؟
نورفرابنفش ،شمشیری دو پهلو در آزمایشگاه شیمی .شیمی سبز و فناوری های
پایدار ،مقاله آماده برای انتشار.50-44 ،
 [2] فرهادیپور ،محمدامین؛ عباسی ،عفت؛ کریم زایی ،سمیرا ( .)1۳۹4مقایسه اثر
بخشی روش تدریس تفکر استقرایی و روش تدریس کاوشگری بر خالقیت دانش
آموزان پایه پنجم ابتدایی .پژوهش در برنامه ریزی درسی.21-10 ،2)1۹( ،
 [3] Margus, P. Et al. (2015). Phases of inquiry-based learning:
Definitions and the inquiry cycle. Educational Research Review, 14,
47-61.
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کجفهمیهایی در آموزش شیمی و راهکارهایی برای حذف آنها
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مقدمه

در آموزش شیمی ،مفاهیم بهصورت کلی یا با جزئیات بیان میشوند .درک
مفاهیم با جزئیات در نتیجه آموختههای قبلی دانشآموزان است اما برای
دانشآموزان درک مفاهیم بهصورت کلی (با توجه به اینکه در کالسهای درس
مفاهیم بهصورت کلی بیان میشود) بسیار چالشبرانگیز است و این موضوع
همواره توسط مطالعات انجامشده تأیید شده است .دانشآموزان در درک محتوای
آموزشی یا به خاطر بدفهمیهایی که از قبل در آنها وجود دارد و یا به خاطر
طرز بیان دادههای آموزشی توسط معلم ،دچار اشتباه شوند .عالوه بر این نشان
داده شده است که حذف کجفهمیها از طریق روشهای سنتی تدریس ،بسیار
دشوار است .هر دانشآموز ،دانش و درک مفاهیم جدید را با تجربیات قبلی خود
تطبیق میدهد و به همین دلیل اگر در دانش قبلی ،دچار کجفهمی و تصورات
غلط باشد در یادگیری مفاهیم جدید نیز دچار مشکل میشود .از این رو
تحقیقات و مطالعات در زمینه شناسایی و حذف کجفهمیها سهم قابلتوجهی در
آموزش شیمی دارد .در این مقاله با مرور مقاالت مربوطه ،محتواهایی که موجب
کجفهمی در موضوعات پیچیده و چالشبرانگیز برای دانشآموزان میشوند
شناساییشده و موردبررسی قرار گرفتهاند .این موضوعات شامل انحاللپذیری،
تعادل ،حاللیت ،پیوند یونی ،پیوند کوواالنسی ،پیوند هیدروژنی ،شکل هندسی
مولکولها و واکنشپذیری عناصر است .در این پژوهش از روش مرور محتوا که
یکی از الگوهای پژوهش کیفی است ،استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که
روشهایی که بر اساس الگوی سازندهگرایانه توسعه یافته باشند میتوانند در
حذف این کجفهمیها مؤثر واقع شوند.

هدف اصلی از روشهای یادگیری و تدریس ،درک یک یادگیری
معنادار است .درس شیمی دارای مفاهیم انتزاعی است و به این دلیل
است که شیمی ساختارهای درونی ماده را بررسی میکند در نتیجه
ایجاد معنی برای مفاهیم شیمی نسبت به مفاهیم موجود در طبیعت
سختتر و پیچیدهتر میشود [ ]1شیوههای تدریس متفاوت نیز
میتواند باعث ایجاد برداشتهای متفاوت دانشآموزان شود .اسکلی و
هال ( )1۹۹۳اظهار داشتند که کلمات ،سبکها ،استعارهها و نمادها
میتوانند باعث ایجاد تصورات غلط برای دانشآموزان شوند[ .]2عدم
شناخت معلمان از سطح شناخت و دانش دانشآموزان عامل دیگر به
وجود آورنده کجفهمی است[ .]۳در روش سازندهگرایانه دانشآموزان
در مرکز یادگیری قرار دارند و دانش خود را در ذهن خود میسازند
و معلم تنها نقش راهنما را بر عهده دارد .در این مطالعه،
سوءبرداشتها در متون جاری مربوط به آموزش شیمی و روشهای
حذف این تصورات غلط موردبحث قرار گرفته است.

روش مورداستفاده در این پژوهش از نوع توصیفی است که با مراجعه به مقاالت و کتابهای
معتبر علمی جمعآوری شده است .متون علمی بررسی شده در این مقاله درباره کجفهمیها در
آموزش شیمی از پایگاههای اطالعاتی چند سال اخیر انتخاب شده است .این پژوهش با بررسی
کجفهمیها در آموزش شیمی و شیوههای حذف آنها در همه گروههای سنی سعی در پیشبرد
اهداف آموزشی دارد.

نتایج و یافته ها
این پژوهش برای مطالعهی اینکه کجفهمیها چگونه هستند و چگونه حذف میشوند با بررسی
کجفهمیهای شناسایی شده در آموزش شیمی انجام شده است .در نتیجه این مطالعه ،بسیاری از
تصورات غلط ،به ویژه در مورد انحالل ،تعادل حاللیت ،پیوند یونی ،پیوند کوواالنسی ،پیوند
هیدروژنی ،و هندسه مولکولی آن و واکنش پذیری بود و در متون مربوط برای هر گروه سنی
دانش آموزان در آموزش شیمی شناسایی شد .همچنین ،روشهایی برای حذف کج فهمِی ها که
در این مقاله شناسایی شدند ،با در نظر گرفتن این موضوع ،نتیجهگیری میشود که روشهای
سنتی تدریس کارایی الزم برای از بین بردن کج فهمی هایی که به وجود میآیند را ندارند ،به
جای آن ،روشهایی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایانه ترجیح داده میشوند .در نتیجه تحلیل
ادبیات ،روشهایی که براساس رویکرد سازنده گرایانه توسعهیافته اند عبارتند از :رویکرد تغییر
مفهومی ،قیاس ،مفهوم کارتونها ،مدلسازی و آموزش به کمک کامپیوتر .عالوه بر این ،معلمان
باید دانش مقدماتی مربوط به موضوع خاص را داشته باشند تا بتوانند کج فهمی ها را از بین
ببرند .بنابراین ،آموزش باید به گونهای برنامهریزی شود تا این کج فهمی ها از بین روند .معلمان
باید به عدم کفایت روشهای تدریسی که ،صرفا شامل انتقال اطالعات و یا استفاده از تکنیکهای
مختلف تدریس کالس داری هستند پی ببرند.

[ ]1باقری ،ندا )1۳۹0( .استفاده از مدل تغییر مفهومی در راستای کاهش
کجفهمیهای دانشآموزان در موضوع الکتروشیمی بهمنظور ارتقا سطح نگرش آنان،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید رجایی.
[2] Skelly, K. M. and Hall, D. (1993). The development and
validation of a categorization of sources of misconceptions in
chemistry. Paper presented at the Third International Seminar
on Misconceptions and Educational Strategies in science and
Mathematics, Ithaca, NY.
[3] Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving:
Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257-285.
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طراحی برنامه درسی آزمایشگاه با آزمایشات ساده و جذاب مبتنی بر شیمی سبز
ارغوان ابوالقاسم پور  ،مهسا مهرسا

1دکترای شیمی معدنی ،سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی
 2کارشناسی علوم تجربی
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شیمی سبز ،مجموعهای از اصول اساسی میباشد که هدف آن کاهش یا از
بینبردن مواد خطرناک در طراحی ،ساخت و استفاده از محصوالت شیمیایی
است .شیمی سبز یک بخش اساسی از برنامه درسی شیمی است بنابراین آموزش
اصول شیمی سبز در کالسهای درس و آزمایشگاه ضروری بوده و نیاز به
پژوهش با آزمایشهای سبز و بیخطر بیش از گذشته احساس می گردد .شیمی
سبز فرصتی برای دانشآموز فراهم میکند که به ایجاد ارتباط میان رشته شیمی
و جنبههای زندگی خود بپردازد .آموزش شیمی سبز میتواند دانش و اگاهی الزم
را برای توسعهی فناوری که برای رسیدن به هدف نهایی از یک جهان پایدار الزم
است فراهم نماید .بنابراین این پژوهش ،با هدف طراحی برنامه درسی آزمایشگاه
شیمی مبتنی بر شیمی سبز انجام گرفته است و در آن دستور کار تعدادی از
آزمایشات ساده ،جذاب و کم هزینه در زمینهی مطالب شیمی دبیرستان ارایه
گردیده است.
طبیعت ،برای بقای نسل بشر آفریده شده و پیوندی ناگسستنی
میان انسان و طبیعت وجود دارد .به دنبال پیدایش انقالب صنعتی
در جهان ،بشر و محیط زیست نظاره گر بروز تغییرات شگرفی بود و
به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم ،گسترش و توسعه فنآوری ،توانایی
انسان را در ایجاد دگرگونی های قابل توجه در محیط زیست ،فزونی
بخشید .گسترش آالینده ها ،فاجعه ای به نام بحران محیط زیست را
در عرصه جهانی پدید آورد و سالمت بشر و امنیت او را در آینده به
خطر انداخت.
همان طور که می دانید هیچ راه حلی برای رفع حران ،به ویژه
در جوامع در حال توسعه به اندازه آموزش افراد آن جامعه موثر نمی
باشد؛ بنابراین در طراحی یک جهان امن ،سالم ،و پایدار ،آموزش
نسل آینده بسیار حائز اهمیت می باشد .یکی از انواع مباحث
آموزشی در این مورد ،شیمی سبز می باشد که در واقع ارتباط بین
شیمی و زندگی بوده و رعایت اصول آن می تواند فراگیران را تحت
تأثیر قرار داده و آنها را به طراحی ،اختراع و یا جایگزینی آزمایشهای
ایمن تر تشویق کند[.]1-2
در این پروژه با ارایه روشهای آموزش شیمی سبز نشان داده می
شود که هدف شیمی سبز باید مطابق با چه الگویی باشد تا عالوه بر
یادگیری بهتر ،سبب ایجاد انگیزه و تالش در راستای تحقق هرچه
بیشتر اهداف مورد نظر گردد.

روش پژوهش
هدف از این پژوهش ،طراحی برنامه درسی آزمایشگاه مبتنی بر شیمی سبز
است .نوع تحقیق کاربردی و توصیفی می باشد .کاربردی از آن جهت که به دنبال
دانش الزم برای تعیین ابزاری است که نیازی شناخته شده را مرتفع می کند و
توصیفی از آن جهت که سبب شناخت هرچه بهتر وضعیت موجود می باشد.

در این بخش به معرفی چند آزمایش ساده و کم هزینه اشاره می گردد برخی از این
آزمایشات مانند آزمایشات اول بنیادی هستند و دانش آن از اصول اولیه اغلب آزمایشات می باشد
و برخی نیز به روش های سنتز ترکیبات اشاره دارد[.]3-4
آزمایش انحالل پذیری گازها :با قرار دادن یک ظرف حاوی نوشابه گازدار در حمام آب یخ و آب
جوش رابطه بین دما و حاللیت گازها مشخص می شود.
آزمایش تعیین درصد اجزای موجود در یک نمونه :برای تعیین درصد اجزای یک نمونه باید از
خاصیتی در آن نمونه استفاده کرد که مواد موجود در نمونه پاسخی متفاوت به آن داشته باشند
مانند حاللیت ،نقطه ی ذوب و یا جوش و  ...در این آزمایش تفاوت در حاللیت فلزات موجود در
آلیاژ برنج در محلول هیدروکلریک اسید مورد آزمایش قرار می گیرد.
آزمایش آشنایی با روابط استوکیومتری در یک واکنش شیمیایی :محلول مجهول کلسیم کلرید
با محلول پتاسیم کربنات وارد واکنش می گردد.
آزمایش جذب سطحی مواد :منظور از جذب سطحی که ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشد،
جذب مولکول ها یا ذرات ماده بر روی سطح یک فاز مایع و یا جامد صورت می گیرد .زغال با
داشتن سطح فعال ،توانایی جذب برخی مواد را بر سطح خود دارد .در این آزمایش جذب رنگ
سرکه یا چای بر روی ذغال فعال صورت می گیرد.
آزمایش سنتز ترکیبات آلی :دانش آموز با سنتز استانیلید در حضور کاتالیزگر آشنا شود .با
رفالکس مخلوطی از آنیلین ،پودر روی و ا ستیک ا سید ،کریستال درخشان استانیلید به آرامی
جدا می شوند.
آزمایش سوخت سبز :بیودیزل )منو اکلیل استر( یک سوخت گازوئیلی پاک است که از منابع
طبیعی و قابل تجدید مانند روغن های گیاهی ساخته می شود .متانول خالص در سود  9موالر
اضافه و حرارت داده می شود .سپس مخلوط به روغن اضافه شده و بعد از حرارت با قیف جدا
کننده (دکانتور) جدا می شود که الیه باالیی بیودیزل و الیه پایینی گلیسرول است.
آزمایش واکنش اکسایش-کاهش سبز :با قرار دادن نوار منیزیم داخل بشری که حاوی روی
کلرید است دانش آموزان با واکنش اکسایش-کاهش و محاسبات استوکیومتری در آن آشنا شوند.
آزمایش سنتز آسپیرین :آسپیرین یکی از داروهای پرمصرف امروزی ،جامدی است به شکل
سوزن های خیلی ریز سفید رنگ که کمی ترش مزه است .اسید سالیسیلیک خشک و انیدرید
استیک را در یک بشر خشک ریخته و پس از کمی هم زدن سدیم استات به آن اضافه می شود و
در حمام آب با دمای  50تا  60درجه سانتیگراد است هم زده می شود.
یک آینده پایدار ،بدون مواد شیمیایی پایدار به دست نخواهد آمد و یکی از ارکان مهم در این
زمینه ،پیشرفت در شیمی سبز است .شیمی سبز ،استفاده از مجموعه اصول اساسی است که این
اصول به دنبال کاهش یا از بین بردن نقش مواد خطرناک هستند .برنامه درسی آزمایشگاه علوم
مبنی بر شیمی سبز درصورتی موفق خواهد بود که آموزش شیمی سبز نه تنها برای فراگیران
کسل کننده نباشد بلکه موجب اشتیاق آنان به فراگیری گردد و میزان عالقمندی فراگیران را برای
ادامه تحصیل در این رشته افزایش دهد.
[1] Wang Z. (2008). Green Chemistry: Recent Advances in Developing
Catalytic Processes in Environmentally-Benign Solvent Systems. Frontiers of
Chemistry Presentation.
[2]Habibi, L., Sabbaghan, M., & Emam Jome, M. (2013). A Comparative Study
 in Green Chemistry Education Curriculum in America and China. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 9013), 288 – 292.
] ]3ارشدی ،نعمت هللا ( .)1390شیمی سبز .فصلنامۀ آموزش شیمی .وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .49:25
[ [4ملکی ،حسن ( .)1387برنامه ریزی درسی ،راهنمای عمل .مشهد نیک بخت :پیام اندیشه.
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آموزش شیمی و شیمی سبز یکی از اساسی ترین و قدرتمندترین ابزارهای مورد
استفاده در مسیر پایداری است .آموزش شیمی سبز میتواند دانش و آگاهی مورد
نیاز برای توسعه فنآوری الزم در مسیر دستیابی به محیط زیست بهتر و توسعه
پایدار را فراهم کند .شیمی سبز شامل روشی برای سنتز ،پردازش و استفاده از
فراوردههای جانبی شیمیایی است تا تهدیدهای سالمتی و محیط زیست را کاهش
دهد .استفاده گسترده از دستاوردهای شیمی سبز ما را قادر خواهد ساخت تعادلی
میان جامعه ،صنایع و محیط زیست برقرار سازیم' .توسعه پایدار' مفهوم پیچیدهای
است که جنبههای مختلفی را در بر میگیرد .ایران نیز به عنوان کشوری که
درمسیر توسعه قرار دارد ،دستیابی به شاخصهای بین المللی در این خصوص را
در دستور کار نهادهای مختلف قرار داده است و این امر در برنامه ششم توسعه
کشور نیز تعریف و تبیین شده است .در این مقاله هدف ارائه راهکارهای کاهش
انرژی در صنایع مبتنی بر شیمی سبز در راستای توسعه پایدار میباشد.
جهان امروز به دلیل رشد صنعت گریبانگیر مشکالت
زیست محیطی فراوانی میباشد که سالمت انسان و موجودات
زنده را تهدید میکند .رشد صنعتی موجب افزایش آالیندههای
آب ،هوا و خاک شده است .از سوی دیگر با توجه به مالحظات
زیست محیطی در صنایعی که در ارتباط مستقیم با محیط
زیست قرار دارند ،از اهمیت دوچندان برخوردار میباشد ..رویکرد
مدیریت سبز یک استراتژی جدید مدیریتی است برای گسترش و
توسعه تواناییهای یک سازمان برای کسب موفقیت در کسب و
کار در زمینه نتایج مالی ،اجتماعی و محیط زیستی .این رویکرد
نقشی اساسی در داشتن صنایع دوستدار محیط زیست دارد و
یکی از روشهای مهم و حساس برای کاهش معضالت آینده
محیطزیستی است ].[4
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سیاست عمومی سبز کردن صنایع ،یک تمرین برش متقاطع می-
باشد که از طیف وسیعی از جریانهای سیاسی استفاده میکند که شامل
سیاست صنعتی (به عنوان مثال توسعه فنآوری) ،سیاست زیست محیطی
(مانند سیاستهای حفاظت از منابع) و سیاست توسعه منطقهای (ارائه
زیرساختهای محلی) میباشد .در این مقاله هدف سیاست صنعتی سبز
میباشد که به طیف گستردهایی از مداخالت دولت برمیگردد که به طور
مستقیم و غیرمستقیم به سبز کردن صنایع کمک میکند ] .[9لذا می
توان شیمی سبز را بعنوان یکی از ابزارهای قوی در بخش صنعت و معدن،
حرکت در راستای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی پایدار در نظر
گرفت ].[15

اهداف وزارت صنایع و معادن ایران در راهبرد توسعه پایدار بخش صنعت و معدن کشور به
شرح ذیل میباشد:
شناسایی روشهای نوین بهره برداری از مواد اولیه ،فرآوری مواد تا تولید نهایی با روش-
های پیشرفته منطبق بر مالحظات زیست محیطی
ارتقای سطح فن آوری ،دانش فنی و مهارت و تکیه بر خالقیت و نوآوری در حوزه
مهندسی و ساخت و مدیریت زیست محیطی همگام با توسعه صنعتی و معدنی کشور
تالش در جهت پیشگیری از آلودگی بجای کنترل آلودگی با ایجاد رویه و مالحظات
زیست محیطی از ابتدای طراحی و آغاز طرحهای صنعتی و معدنی
لذا می توان شیمی سبز را بعنوان یکی از ابزارهای قوی در بخش صنعت و معدن ،حرکت در
راستای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی پایدار در نظر گرفت ].[15
 ]1 1درویشی ،مریم ،ضایی بیده ،علیرضا ،(1396) ،بررسی نقش
سرمایه فکری در توسعه انواع نوآوری سازمانی با تاکید بر رویکرد
زیست محیطی ( در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی خوزستان)،
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ،شماره  ،34ص 170-145
] [2بختیاری ،حسین ،امین ناصری ،محمدرضا ،رجبزاده ،علی،
) ،(1396طراحی مدل هوشمند امکان سنجی طراحیهای صنعتی
با رویکرد صنعت سبز ،اندیشه مدیریت راهبردی ،شماره  ،21ص
242-201
[3] Dittrich, M. and Bringezu S. (2011), Resource
Use and Resource Efficiency in Emerging
Economies, Wuppertal Institute for Climate,
Environment, Energy Wuppertal, Germany.
[ ]8ذوالفقاری ،مهدیه ،ذوالفقاری ،منیره ( .)1392شیمی سبز:
چشم انداز و کاربرد ،هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران،
دانشکده شیمی دانشگاه سمنان
[9] kandeh k Yumkella. (2011). UNIDO GREEN
INDUSTRY
[ ]10یحیی سفیدبخت .)1393( ،صنعت زیستی ،مهندسی و
اقتصاد سبز .نشریه نشاء علم ،مرکز تحقیقات پروتئین ،دانشگاه
شهید بهشتی ،ولنجک ،تهران ،ایران
[ ]11ذبایحی امیرحسین ،عبداللهی مهدی ( .)1397توسعه پایدار و
نقش آموزش و پرورش در تحقق آن.
[12] Cannon, A. S., & Warner, J. C. (2011). The
science of green chemistry and its role in
chemicals policy and educational reform. NEW
SOLUTIONS: A Journal of Environmental and
Occupational Health Policy, 21(3), 499-517.
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پژوهش حاضر با تحلیل کتاب جدید التالیف شیمی دوازدهم و به صورت
خاص فصل دوم کتاب بااستفاده از تکنیک ویلیامرومی و اعتبارسنجی به روش
آنتروپی شانون به روش توصیفی با هدف کاربردی است ،نتایج نشان دادند که
ضریب درگیری برای متن و پرسشهای فصل دوم این کتاب به ترتیب برابر با
 ۰/326و  11بوده و از نظر ویلیام رومی به شیوه غیرفعال طراحی گردیده ولی
برای تصاویر ۰/571به دست آمده که نشانگر طراحی فعال است .همچنین بر
اساس نتایج حاصل از روش آنتروپی شانون ،میانگین بار اطالعاتی و ضریب
اهمیت مقولههای غیر فعال بیشتر از فعال بوده ،در حالیکه در حوزه تصاویر و
پرسشها بالعکس میباشد.

محتوای آموزشی از اهمیت و جایگاه بیبدیلی در نظام آموزش و
پرورش برخوردار است .زیرا که محتوای آموزشی خالصهای از حقایق،
مفاهیم و تعمیمها ،اصول و  ...در رشتهای خاص است که به صورت
کتاب بهعنوان ابزاری موثر برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان نمود پیدا میکند ،درنظام آموزشی متمرکز کشور ما که کتاب
درسی به صورت یکسان و به طور همزمان برای همه دانشآموزان
مناطق گوناگون در ابعاد وسیع تهیه میشوند ،نقد و بررسی و تحلیل
آنها از زوایای گوناگون از سوی کارشناسان و متصدیان از تدوین تا
ارزیابی به منزله یک الزام مطرح است ،در آموزش شیمی تنها آشنا
شدن با موضوعات علمی و درک و فهم آنها موردنظر نیست بلکه
عالوه برکسب دانش ،باید روش علمی یعنی کاوشگری علمی ،تفسیر
علمی پدیدهها ،استفاده از مهارتهای علمی و نیز داشتن نگرش
علمی که تداعیکننده شیوه فعالیت دانشمندان و شهروندان سطوح
باالتر جامعه هستند را نیز در نظر گرفت .لذا این موارد باید در کتاب
جدید شیمی دوازدهم مد نظر قرار گیرد .در این راستا مقاله پژوهشی
حاضر به بررسی ابعاد مختلف متن ،تصاویر ،جداول ،نمودارها،
سواالت و فعالیتهای درسی طبق الگوی ویلیامرومی پرداخته و با
محاسبه ضریب اهمیت مطابق تکنیک آنتروپی شانون ،درجه اهمیت
هر کدام از مقولههای محتوا را محاسبه کرده است.

روش پژوهش
رویکرد انجام این پژوهش کاربردی است و روش تحقیق آن ،توصیفی و از
نوع تحلیل محتوا است .با توجه به اینکه یکی از روشهای مناسب جهت بررسی
محتوای کتابهای درسی ،تحلیل محتوا میباشد .لذا در بررسی محتوای فصل
دوم کتاب شیمی پایه دوازدهم از روش تحلیل محتوای ویلیام رومی که جزء
تکنیک ابزارهای فهرستی محسوب میشود استفاده گردیده و پردازش نتایج و
اطالعات نیز به روش آنتروپی شانون صورت گرفته است.

نتایج و یافته ها
نتایج حاصل از تحلیل آماری دادهها جدولهای اشاره با این دارد که در متن فصل دوم کتاب
شیمی پایه دوازدهم که شامل  259واحد متن (محتوای نوشتاری) میباشد 187 ،واحد به شیوه
غیرفعال و  61واحد به شیوه فعال طراحی شده و  11واحد نیز مربوط به مؤلفههای خنثی می-
باشد .ضریب درگیری متن فصل دوم این کتاب نیز برابر ۰/326میباشد و از نظر ویلیام رومی متن
فصل دوم کتاب به شیوه غیرفعال طراحی شده است .همچنین با توجه به مقادیر به دست آمده از
روش آنتروپی شانون در متن فصل دوم کتاب ،میانگین بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مقولههای
غیرفعال بیشتر از میانگین بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مقولههای فعال میباشد.
محتوای غیرنوشتاری (تصاویر) ،فصل دوم دارای  68واحد میباشد که  42واحد آن به روش
غیرفعال و  24واحد آن به شیوه فعال طراحی شده است .ضریب درگیری برای تصاویر فصل دوم
کتاب  ۰/571به دست آمده است که از نظر ویلیام رومی به شیوه فعال طراحی گردیده است .و
فعالیت مناسب فراگیر را به همراه دارد .با توجه به مقادیر به دست آمده از روش آنتروپی شانون
در تصاویر فصل دوم ضریب اهمیت مؤلفههای فعال بیشتر از مؤلفههای غیرفعال میباشد.
در این فصل از کتاب 77 ،واحد پرسش هم وجود دارد که  6واحد آن به روش غیرفعال و  66واحد
آن به شیوه فعال طراحی شده است .ضریب درگیری محاسبه شده برای پرسشهای این فصل نیز
برابر  11میباشد که بیشتر از دامنه مطلوب است .بنابراین پرسشهای فصل دوم از نظر ویلیام
رومی به شیوه غیرفعال طراحی شده است .این مطلب نشان میدهد که مؤلفین فصل دوم این
کتاب در حوزه سؤاالت سعی نمودهاند سؤاالتی ارائه دهند که فراگیران را بیش از توان درگیر
فعالیت کند .نتایج حاصل از تحلیل پرسشهای فصل دوم این کتاب با روش آنتروپی شانون نشان
میدهد که در پرسشهای فصل دوم ،میانگین ضریب اهمیت مقولههای فعال بیشتر از میانگین
ضریب اهمیت مقولههای غیرفعال میباشد .نتایج این پژوهش در حوزه متن و پرسش ها با نتیجه
پژوهشهای موجود همسو میباشد ،و در حوزه نمودارها و تصاویر با نتیجه تحقیق جهانی همسو
ولی با نتیجه پژوهش های داخلی ناهمسو میباشد.
پیشنهاد:
با توجه به اینکه نتایج تحلیل محتوای متن فصل دوم کتاب شیمی دوازدهم براساس روش ویلیام
رومی حکایت از غیرفعال بودن متن فصول دوم ،دارد که به اندازه کافی دانشآموز را درگیر
یادگیری نمیکند و از آنجای که کتاب درسی مهمترین و کاربردیترین وسیله آموزشی در نظام
آموزشی کشور ما است که در اختیار معلم و دانشآموز قرار دارد .لذا تدوین مطالب و شیوه ارائه آن
دارای اهمیت زیادی میباشد ،این مسئله ضرورت توجه بیش از پیش به چگونگی تدوین محتوای
آموزشی را نمایان میسازد ،بنابراین ضروری است در ارائه محتوای کتاب توجه اساسی به چالشزا
بودن مطالب جهت ایجاد درگیری متناسب معطوف گردد،

[ ]1حسن مرادی ،نرگس ( .)1396تحلیل محتوای کتاب درسی .پنجم ،تهران :آییژ
[ ]2سمعیی ،دوست محمد ( .)1398تحلیل محتوای کتاب شیمی دوازدهم پژوهش
در آموزش شیمی ،دوره  ،1شماره .53 ،3
[3] Liu, yang. Khine, Swe myint. (2016). Content analysis of the
Diagrammatic Represenations of primary science textbooks. Eursia.
Jornal of mathematics, science & teachnobgu Education, 12 (8), 19371951
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چکیده

محرابی3

شناسایی کج فهمی در دانشجویان دوره کارشناسی در مبحث پیوند شیمیایی
از طریق سنجش گزینه ای دوبعدی
زهرا احمدآبادی
استادیار ،گروه شیمی ،دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مقدمه

کج فهمی ها در موضوعات درسی باعث می شوند تا فراگیران مطالب و موضوعات درسی
مرتبط با آنها را به درستی درک نکنند .در این تحقیق برای شناسایی کج فهمی ها در زمینه
مبحث پیوندهای شیمیایی از روش طرح سواالت دو گزینه ای و یا چند گزینه ای دوبعدی و
پاسخ تشریحی استفاده شده است .در این نوع پرسشنامه ضمن کاستن از پاسخهای تصادفی
توسط فراگیران ،به آنان فرصت توضیح و توجیه دیدگاه و پاسخ خود را می دهد .ابزار
گردآوری داده ها ،پرسشنامه دو گزینه ای و یا چند گزینه ای دو بعدی و تشریحی است که
مطابق طرحواره آردیاناش با اصالحات و تغییراتی تهیه و تنظیم شده است .تجزیه و تحلیل
داده ها به روش تحلیلی – توصیفی با استفاده فراوانی و درصد صورت گرفته است .جامعه
آماری این پژوهش  35نفر از دانشجویان درس شیمی عمومی یک ،رشته فیزیک و شیمی
می باشد .نتیجه این پژوهش نشان می دهد ،با طراحی پرسشهای دو بعدی می توان انواع کج
فهمی های دانشجویان درباره تشخیص ماهیت پیوندی را شناسایی کرد و سپس راهی برای
برطرف کردن آن یافت.

آموزش شیمی یکی از موضوعاتی است که بایستی در رشته علوم تجربی و
ریاضی دوره متوسطه دوم و همچنین دروس پایه رشته های مختلف دانشگاهی
تدریس شود ،و انتظار می رود فراگیران بتوانند با درک مفاهیم شیمی نه تنها
برخی پدیده های رخ داده شیمیایی را تفسیر و تحلیل کنند؛ بلکه د در مسایل
زندگی روزمره دانسته های خود را به کار برده و آن را حل کنند .کاربرد شیمی
در زندگی واقعی نیازمند درک درستی از مفاهیم ،اصول ،قوانین و تئوری های
علم شیمی است .از آنجایی که درس شیمی یکی از موضوعاتی آموزشی است
که فراگیری و تدریس آن برای دانش آموزان ،دانشجویان و معلمان دشوار می
نماید ،لذا اغلب فراگیران درگیر کج فهمی های مختلفی ناشی درک نادرست
مفاهیم اساسی این درس هستند.
کج فهمی در تعریف  ،به عنوان نظر نادرست در مورد یک مفهوم یا موضوع
که با دیدگاه علمی آن متفاوت است گفته می شود[]1؛ در برخی مقاالت به
صورت درک نادرست  ،برداشت یا باور ،تئوری خام  ،دانش خودجوش و ...
از مفاهیم اطالق می شود[.]2-5

[.

نتایج و یافته ها
دانشجویان رشته شیمی و فیزیک دوره کارشناسی ،در اولین نیمسال تحصیلی خود درس شیمی عمومی را انتخاب
می کنند .در دوره تحصیلی دبیرستان با پیوند کواالنسی و یونی در شیمی پایه دهم رشته علوم تجربی و یا ریاضی
و در واحد درسی شیمی عمومی بار دیگر با وسعت بیشتری ،از جمله تعیین نوع پیوند براساس اختالف
الگترونگاتیوی عناصر تشکیل دهنده ،آموزش دیده اند[ .]17-20در این پژوهش  5پرسش طراحی شده دو بعدی
براساس چارچوب آردیاناش[ ،]1در اختیار دانشجویان قرار گرفت که در جدول  ،1آمده است ،در  4پرسش(سوال
 1و  3تا )5نشانگر تشخیصی الکترونگاتیوی در اختیار فراگیران قرار گرفته و یک سوال (سوال  )2تنها نشانگر
پیوند (تشخیص نوع پیوند) ،تعیین عنصر فلزی و یا نافلزی ترکیب وجود دارد(جدول .)1
پرسشهای  1و  2هر کدام یک موضوع مفهومی در مورد پیوند کواالنسی یا یونی را مطرح می کند اما در
پرسشهای سوم تا پنجم چند گزینه پیش روی فراگیران قرار می گیرد؛ از آنجایی که از محدویت های عنوان شده در
سوالهای دو گزینه ای یا چند گزینه ای ،طرح تنها یک موضوع مفهومی در سوال است[ ،]21-22اما می توان به
روشهایی این محدودیت را با بسط پرسشها به شکلی که در پرسشهای  4و  5دیده می شود ،برطرف کرد.
همانگونه که در جدول  1مشاهده می شود ،تمامی پرسشها دارای بخش دیگری با عنوان اطمینان یا عدم اطمینان
به پاسخ وجود دارد .آردیاناش معتقد است ،وجود این بُعد در پرسشها موجب می شود شانس انتخاب گزینه ها به
صورت تصادفی کمتر شود[ ،]1در این پژوهش از فراگیران خواسته شده در صورتی که به پاسخ خود اطمینان
ندارند ،دلیل آن را ذکر کنند که به نظر می رسد ،این روش بتواند به تشخیص بهتر کج فهمی -در صورت وجود-
کمک کند.
انتخاب کرده و NaClدر پرسش اول (مطابق جدول  % 3/94 ،)2از شرکت کنندگان ،گزینه پیوند یونی را برای
در ضمن ،گزینه اطمینان را نیز انتخاب کرده اند .از آنجایی که این ترکیب در بیشتر متون شیمی به عنوان ترکیب
یونی نام برده شده است می تواند دلیل خوبی برای این درصد باالی پاسخ باشد .حدود  71/5%شرکت کنندگان،
گزینه صحیح را انتخاب نکردند؛ از این میان  %85/2درصد از آنها ،پیوند یونی را با عدم اطمینان انتخاب کردند
و دلیل آن را احتمال پیوند کواالنسی در فاز گاز میان این عناصر ذکر کردند که می تواند ناشی از فراموش کردن
این مبحث ،یا اختالط موضوع و عدم درک صحیح پرسش باشد% 85/2 .دیگر افراد ،نیز پیوند کواالنسی را با
اطمینان انتخاب کردند ،که می تواند نشانگر کج فهمی تلقی شود.

روش پژوهش

[1] Ardiansah(2018).Colleges Students' Misconception about Type of Bonding,. MATEC
Web of Conferences.
[2]Barke,H. AlHazari,Y.( 2009) Misconceptions In Chemistry, Springer,London
6]Ozmen H.,(2004) Some Students Misconceptions in Chemistry: A Litraure Reivew of
Chemical Bonding, Journal of Sciences Education and Technology 13(2)147-159.
[7] Taber K.,(2002) Chemical Misconceptions: Prevention, Diagnosis and Cure,Royal
Society of Chemistry, Vol1.London.
[8] Griffiths Aln K. , Preston Kirk R.,(1992) Grade‐12 students' misconceptions relating
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این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی می باشد.
ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه دو گزینه ای و یا چند گزینه ای دو بعدی
و تشریحی است که مطابق طرحواره آردیاناش [ ]1با اصالحات و تغییراتی
تهیه و تنظیم شده است .این روش با طراحی سواالت دو گزینه ای و یا چند
گزینه ای دوبعدی ،به همراه پاسخ تشریحی انجام می شود؛ در این نوع
پرسشنامه ضمن کاستن از پاسخهای تصادفی توسط فراگیران ،به آنان فرصت
توضیح و توجیه دیدگاه و پاسخ خود را می دهد .در این طرحواره ،جهت
انطباق با موضوع کج فهمی در زمینه ماهیت پیوندهای شیمیایی ،پرسش های
خاص موضوع این مبحث ،مانند ماهیت پیوند یونی ،کواالنس و درک تفاوت
و تمایز بین این دو نوع پیوند ،در پنج پرسش چند گزینه ای دو بعدی طراحی
Arainashشده است(جدول.)1

کج فهمی ها در چگونگی یادگیری دانش و مهارت جدید نقش اساسی ایفا می کنند لذا شناسایی و رفع آنها از دغدغه
های مهم آموزشی است .یکی از روشهایی که به روشنی می تواند کج فهمی را آشکار کند استفاده از آزمونهای
 BRIمی باشد[ ]12که در این پژوهش دو مولفه آن مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه مولفه های دیگر این آزمون
به کار رود نتایج بیشتر و دقیقتری حاصل خواهد شد .از طرف دیگر پس از آشکار شدن کج فهمی ها ،مواجه
کردن فراگیران با کج فهمی خود و چگونگی رفع آنها مسئله مهمی است .در خصوص پیوندهای شیمیایی و یا
موضوعاتی که جنبه انتزاعی آنها غالب است؛ استفاده از سطوح چندگانه جانستون در رفع کج فهمی و تلفیق دیدگاه
میکروسکوبی و ماکروسکوبی  ،تئوری و تجربه آزمایشگاهی مفید خواهد بود .در زمینه آموزش پیوندهای
شیمیایی و شناسایی آنها از یکدیگر استفاده از الگوی  BRIمی تواند مانع از ایجاد کج فهمی فراگیران شود.

ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درس ﺷﯿﻤﯽ
ﺻﺪﯾﻘﻪ

ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن1

 1ﻣﺪرس ،دﮐﺘﺮي ﺷﯿﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﯾﺰد

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  100ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ دوره دوم
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺰد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  1397-98ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ دو
ﮐﻼس ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  80ﻧﻔﺮ ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و در
ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  9ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﺖ
آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزش
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ
از آﻣﻮزش و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و
ﮔﻮاه در ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺘﻨﺪ .و آﻣﻮزش
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درس ﺷﯿﻤﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎ دار دارد.

ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،آﻣﻮزش و ﺣﺘﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ دارد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻄﺮح در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﺳﺖ .ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و رﻓﺘﺎري،
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
و دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ و از دو ﻣﻮﻟﻔﻪ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ].[1
آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ارﺗﻘﺎ داده و ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ و اﻫﺪاف
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺪرﺳﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در آن دارﻧﺪ .[2] .آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺶ آﻣﻮزان در درس رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ].[3

روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ھﺪف ﮐﺎرﯾﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﮔﺮد آوری اﻃﻼﻋﺎت از
ﻧﻮع ﻧﯿﻤﮫ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ) ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ(
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﮔﻮاه و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ آزﻣﻮدﻧﯽ
ھﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ ﮔﺮوه ھﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و
دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده) ﮐﻼس( ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

آﻣﻮزش ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ درس ﺷﯿﻤﯽ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽ دار اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن در ﺗﺼﻮﯾﺮ  1آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه در ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ .ﮐﮫ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﻢ ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ .ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ در اﺛﺮ
آﻣﻮزش راھﺒﺮدھﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎ دار اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  2ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﯿﺴﺖ .و در ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻮه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮد
ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان در ﻃﻮل زﻣﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ وﯾﮋه در درس
ﺷﯿﻤﯽ دارﻧﺪ.
] .[1اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ،ﻋﺒﺎس ،ﺑﺮزﮔﺮ ،ﺳﺒﺤﺎن ،رﺳﺘﻢ اوﻏﻠﯽ .(1393) .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان داراي اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ.
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي.[2] .21-6 ،(2)4 ،زﻧﮕﯽ آﺑﺎدي ،ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻗﺪم ﭘﻮر ،ﻋﺰت اﻟﻪ.(1398).
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر .ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ.85-69 ،(44)13 ،
].[3ﻣﺎﻣﯽ ،ﻧﺎﺻﺮي ،ﻧﺼﺮت ،وﯾﺴﯽ .(1393) .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺶآﻣﻮزان در درس رﯾﺎﺿﯽ .ﻣﺠﻠﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎي روان
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بررسی مولفه های اصلی آموزش محیط زیست در کتاب درسی شیمی پایه دهم سال تحصیلی  1398 -99براساس
روش شانون
الهام منوچهری زاده
استادیار ،گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مقدمه

دستیابی به یک جامعه و تمدن پایدار چالشی است که نسل ما و
به طور قطع نسل های آینده با آن مواجه خواهند شد .این چالش ها
نقشی محوری در اهداف توسعه پایدار دارند( .)1آموزش رسمی با
پرداختن به مسائل زیست محیطی در ارتقا توسعه ی پایدار نقشی
کلیدی دارد؛ از اینرو ،تمام مقاطع و حوزه های آموزشی از جمله
شیمی باید در آموزش برای توسعه پایدار مشارکت داشته باشند(.)2
پرداختن به آموزش های زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد آموزش
برای توسعه ی پایدار موضوع برخی پروژه های تحقیقاتی در سال های
اخیر بوده است  ،که از آن جمله می توان به مواردی اشاره نمود نظیر:
پژوهش خضرایی شوالی فر ،با عنوان «تحلیل جایگاه آموزش محیط
زیست در برنامه درسی شیمی دوره متوسطه و ارائه راهکارهایی به
منظور ارتقای سواد زیست محیطی» ( ،)3همچنین« ،تحلیل محتوای
کتاب های علوم دوره اول متوسطه تحصیلی از لحاظ توجه به معضالت
زیست محیطی» از شیخ عباسی فیروز کال و همکارانش( )4در داخل
کشور و در خارج از کشور ،بارمیستر در مقاله ای با عنوان "آموزش
برای توسعه پایدار و آموزش شیمی" ،به ارائه مدل هایی پرداخت که
چگونگی تلفیق موضوعات آموزشی شیمی با توسعه پایدار را توصیف
می نمود .همچنین عواقب و پیامدهای ناشی از این رویکرد را نیز مورد
بحث قرار داده بود(.)2
در این پژوهش کوشش شده تا با روشی علمی نشان دهیم که در
محتوای کتاب شیمی پایه دهم چقدر به مولفه های اصلی آموزش
های زیست محیطی  -به عنوان یکی از ابعاد آموزش برای توسعه ی
پایدار -پرداخته شده است.

روش پژوهش
اصوال ،با استفاده از روش تحلیل محتوا ،داده های کیفی با روشی نظام مند
به کمی تبدیل می شوند( .)5جامعه ی آماری تحقیق ،کل کتاب شیمی( )1بود.
ابزار گردآوری داده ها ،چک لیست محتوایی بود براساس شش مولفه ی اصلی
آموزش محیط زیست ،که عبارت بودند از :آب ،هوا ،خاک ،جانوران و گیاهان،
آلودگی صوتی و انرژی .پس از ،بررسی و شمارش پیام های محتوایی طبقه بندی،
کد گذاری ،تجزیه و تحلیل داده ها به روش آنتروپی شانون( )6صورت گرفت.

هوا ،بیشترین فراوانی را در میان مولفه های آموزشی محیط زیست نشان داد و در مقابل
آلودگی صوتی با فراوانی صفر کمترین فراوانی را دارد ،بطوری که از مجموع  201مولفه ی اشاره
شده در کتاب 90 ،مورد به هوا اشاره دارد و دیگر مولفه ها از نظر فراوانی پس از هوا به ترتیب :آب،
گیاهان و جانوران ،انرژی و خاک بودند؛ اما،در هیچ یک از فصول کتاب به آلودگی صوتی پرداخته
نشده است.
جداول  ،3-1هرکدام به ترتیب نتایج حاصل از گام های اول تا سوم تحلیل داده ها به روش
شانون را نشان می دهند.
جدول  -1داده های بهنجار شده مولفه های اصلی آموزشی محیط زیست
مولفه

آب

هوا

خاک

جانوران و
گیاهان

آلودگی
صوتی

انرژی

0.0277

0.0111

0.0500

0.0303

0

0.0454

فصل اول

0

0.0111

0.0500

0

0

0.0454

فصل دوم
فصل سوم

0.3611
0.6111

0.9111
0.0666

0.8000
0.1000

0.8787
0.0909

0
0

0.8181
0.0909

فصل
مقدمه

گام دوم جدول  -2باراطالعاتی حاصل از هر یک از مولفه های اصلی آموزشی محیط زیست
مولفه

آب

هوا

خاک

جانوران و
گیاهان

آلودگی
صوتی

انرژی

0.5539

0.2632

0.5107

0.3154

0

0.4780

جدول  -3ضریب اهمیت هر یک از مولفه های اصلی آموزشی محیط زیست
مولفه

آب

هوا

خاک

جانوران و
گیاهان

آلودگی
صوتی

انرژی

0.2611

0.1240

0.2407

0.1486

0

0.2253

بررسی و تحلیل محتوای کتاب شیمی  1نشان داد ،گرچه مولفان کتاب در تالش بوده اند که
ضمن وفاداری به اصول برنامه درسی ملی و اسناد باالدستی عالوه بر،آموزش مفاهیم و حقایق
علمی؛ به تقویت و پرورش مهارت های تفکر و نگرش های ناشی از علم ،به ویژه صیانت از محیط
زیست بپردازند .اما ،این امر در برخی فصل ها نظیر فصل  1به طرز چشمگیری مورد کم لطفی قرار
گرفته است.
[1] Anastas, P. T. and Zimmerman, J. B. (2018). The United Nations sustainability goals: How can
sustainable chemistry contribute? Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 13, 150153.
[2] Burmeister, M. et al. (2012). Education for Sustainable Development (ESD) and chemistry
education. Chem Educ Res Pract, 13, 59-68.
[ ]3خضرایی شوالی فر ،لیال ( .)1395تحلیل جایگاه آموزش محیط زیست در برنامه درسی شیمی دوره متوسطه و ارائه راهکارهایی
به منظور ارتقای سواد زیست محیطی .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور تهران جنوب ،تهران ،ایران.
[ ] 4شیخ عباسی فیروز کال ،بهناز؛ ساداتی ،سید یوسف( .)1397تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره اول متوسطه تحصیلی از لحاظ
توجه به معضالت زیست محیطی .پیشرفت های نوین در علوم رفتاری.24-39 ،29)3( ،
[ ]5دالور ،علی ( .)1387مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .تهران :رشد.
[ ] 6آذر ،عادل( .)1380بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پرازش داده ها در تحلیل محتوا .فصلنامه علمی پژوهشی علوم
انسانی دانشگاه الزهرا .18-38 ،2،
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در این پژوهش ،مولفه های اصلی آموزش محیط زیست در کتاب شیمی
پایه دهم سال تحصیلی  1398 -99به روش شانون مورد بررسی و مطالعه قرار
گرفت .کل محتوای کتاب اعم از متن ،شکل ،حاشیه ،پرسش و سایر آیتم ها
بررسی شدند .تجزیه و تحلیل داده ها به روش فوق الذکر نشان داد ،مولفه ی آب
با ضریب اهمیت 0.2611باالترین بار وزنی و آلودگی صوتی با ضریب اهمیت
صفر پایین ترین درجه ی اهمیت را داشت .خاک ،انرژی ،جانوران و گیاهان و
هوا به ترتیب از بار وزنی و درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند.

نتایج و یافته ها

تحلیل محتوای فصل  2کتاب شیمی  2پایه یازدهم بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد
زهرا بیات ،1سید محسن موسوی

*2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی ،مرکز آموزش عالی شهید شرافت ،دانشگاه فرهنگیان
 2استادیار گروه شیمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

نتایج و یافته ها

دراین تحقیق فصل  2کتاب شیمی  2پایه یازدهم تألیف 1398از روش تحلیل
محتوای کتب درسی با الگوی خالقیت گیلفورد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج کلی گرفته
شده از تحلیل متن ،پرسشها و فعالیتها ،تصاویر و آزمایشهای فصل  2کتاب شیمی 2
پایه یازدهم با سطوح طبقهبندی اعمال ذهنی گیلفورد نشان دهنده این مطلب است
که این فصل از کتاب شیمی  2به سطح تفکر همگرا با %49/80بیشترین اهمیت را داده
است و بعدازآن حافظه شناختی با %39/92بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و تفکر
ارزشیاب با  %6/71و تفکر واگرا با %3/55کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است؛
بنابراین به تفکر واگرا که اساس تفکر خالق و انتقادی است ،توجه الزم صورت نگرفته است
و این امر نشاندهنده کمتوجهی به این سطح از سطوح خالقیت گیلفورد است بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که فصل  2کتاب شیمی  2پایه یازدهم نمیتواند شرایط خوبی را
برای بروز خالقیت دانش آموزان فراهم نماید.

با توجه به دادههای بهدستآمده از تطبیق محتوای کلی فصل  2کتاب شیمی  2بر اساس عوامل
خالقیت گیلفورد نتایج زیر حاصلشده است.
تفکرارزشیاب

61

مقدمه

روش پژوهش تحلیل محتوای کمی بوده و برای تجزیه وتحلیل اطالعات از روش
آماری توصیفی استفاده گردیده است ابتداتمام محتوای فصل  2کتاب شیمی  2را به پنج
قسمت متن ،پرسشها ،فعالیتها ،تصاویر و آزمایشها تقسیم گردید .کلیه واحدها در
تمامی قسمتها با طبقه موردنظر ازنظر مؤلفههای ذهنی خالقیت گیلفورد که شامل
حافظه شناختی ،تفکر همگرا ،تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب هستند ،مطابقت دادهشده و در
جداول مربوط ثبت گردید[.]3
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نمودار - 1وضعیتکلیتطبیقفصل 2کتابشیمی 2باعواملخالقیتگیلفورد
نتایج کلی گرفتهشده از تحلیل محتوای فصل  2کتاب شیمی  2پایه یازدهم تألیف  1398با سطوح
طبقهبندی اعمال ذهنی گیلفورد نشاندهنده این مطلب است که این فصل از کتاب شیمی  2به سطح
تفکر همگرا با %49/80بیشترین اهمیت را داده است و بعدازآن حافظه شناختی با %39/92بیشترین سهم
را به خود اختصاص داده و تفکر ارزشیاب با %6/17و تفکر واگرا با %3/55کمترین مقدار را به خوداختصاص
داده است.
در تحلیل محتوای فصل2شیمی 2که سهرابی ()1396باروش ویلیام رومی انجام داده است ،نتایج
زیر به دست آمده است که ضریب درگیری متن در فصل دوم  0/225است که نشان میدهد متن به
روش غیرفعال طراحی شده است .ضریب درگیری تصاویر فصلدوم  1/292به دست آمد که نشان میدهد
تصاویر به روش فعال طراحی شدهاست .ضریب درگیری پرسشهای فصل دوم2/909 ،بهدست آمد که
نشان میدهد پرسشها بیش از توان دانشآموز بوده و غیر فعال طراحی شده است .بنابراین با توجه به
نتایج مشابه دوتحقیق میتوان نتیجه گرفت که فصل  2کتاب شیمی  2پایه یازدهم نمیتواند شرایط
مناسبی را برای بروز خالقیت دانش آموزان فراهم نماید[.]4

[ ]1کریمی حاجی خادمی ،عادله؛ عامری ،لیال ( .)1397تحلیل محتوای کتاب فیزیک  3پایه
دوازدهم بر اساس روش فرای ،روش گانیک ،عوامل خالقیت گیلفورد و ویلیام رومی ،پنجمین
همایش علمی پژوهشی آموزشوپرورش «از نگاه معلم» ،میناب.
[ ]2عبدالکریمی ،طیبه ( .)1396تحلیل محتوای فصل سوّم کتاب شیمی  ،1چاپ  1395از
دیدگاه ویلیام رومی و شانون و نظرات دبیران شیمی منطقه  16تهران ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه ،تهران ،ایران.
[ ]3حسن مرادی ،نرگس ( .)1388تحلیل محتوای کتاب درسی ،تهران :انتشارات آییژ.
[ ]4سهرابی ،شهناز( .)1397تحلیل محتوای کتاب شیمی  2پایه یازدهم چاپ  1396براساس
دیدگاه ویلیام رومی و شانون .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه فرهنگیان ،پردیس نسیبه
تهران ،مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران.
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روش پژوهش

تفکرهمگرا
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5
تحلیل محتوا را یک روش پژوهشی منظم برای توصیف عینی و کمّی
محتوای کتابها و متون برنامه درسی و مقایسهی پیامها و ساختار محتوا با
اهداف برنامه درسی بیان میکند،عدم همبستگی محتوا و برنامههای آموزشی
بارغبتها ،تواناییها ،نیازهای یادگیرندگان و سایر عوامل موجب افزایش نگران
کننده افت تحصیلی شده است ،بنابراین پیشنهاد میکنند که برنامههای
درسی و محتوای آنها یکبار دیگر بهدقت موردبررسی قرار گیرد تا آن قسمت
هایی که نامربوط و نامناسب هستند ،مشخص شوند و بهجای آنها مواد و
مطالب نو جایگزین شوند [.]1
درس شیمی یکی از حوزههای پرکاربرد علوم تجربی است که
در زمینههای پزشکی ،کشاورزی ،صنعت ،انرژی و محیطزیست از
اهمیت زیادی برخورداراست .لذا یادگیری فعال و پویا در این درس
میتواند نقش به سزایی در خالقیت و نوآوری دانش آموزان ایرانی
داشته باشد .لذا هدف از پژوهش حاضر این است که میزان توجه به
عوامل خالقیت گیلفورد درمحتوای فصل  2کتاب شیمی  2پایه یازدهم چاپ
 1398با عنوان «در پیغذای سالم» موردبررسی قرار گیردو بابیان وضعیت
موجود ،مواردی که ازنظر الگوی خالقیت گیلفورد در محتوای درسی به آنها
بایدتوجه بیشتری شود مشخص گردد[.]2

تفکرواگرا

حافظهشناختی

بررسی لزوم و میزان اثربخشی موضوعات محیط زیستی در کتب شیمی دوره دوم متوسطه
زهرا میری رامشه
کارشناس ارشد شیمی فیزیک ،دبیر شیمی شهرستان پاکدشت ،شهرستان های استان تهران

مقدمه

در پژوهش حاضر لزوم و میزان اثربخشی موضوعات محیط زیستی کتب
متوسطه دوره دوم از دیدگاه دبیران شیمی و دانش آموزان پایه دوازدهم مورد
بررسی قرار میگیرد .نمونه ها  66دبیر شیمی و  121دانش آموز پایه دوزادهم
بوده و نمونه برداری به صورت تصادفی از نظر سابقه و محل تدریس دبیران صورت
گرفت .در این مطالعه کمی از پرسشنامه که به صورت الکترونیکی در اختیار
دبیران و دانش آموزان قرار گرفت استفاده شد .داده های جمع آوری شده با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  26به صورت توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .آمار توصیفی نشان دهنده نگرش مثبت دبیران نسبت به لزوم
آموزش موضوعات محیط زیستی و عملکرد متوسط کتب شیمی در آموزش
موضوعات محیط زیستی از دیدگاه دبیران شیمی میباشد .همچنین آمار توصیفی
عملکرد کتب شیمی را از دیدگاه دانش آموزان پایه دوزادهم خوب ارزیابی می-
کند .آمار استنباطی به دست آمده از آزمون tو ضریب همبستگی پیرسون نیز
نشان داد دبیران با سابقه بیشتر نظر مثبت تری نسبت به لزوم آموزش موضوعات
محیط زیستی و همچنین موضوعات محیط زیستی موجود در کتب شیمی دارند
و با افزایش سابقه تدریس نگرش دبیران در این موارد مثبتتر میشود .از طرف
دیگر آمار استنباطی به دست آمده از آزمون tو ضریب همبستگی پیرسون هیچ
رابطه معنی داری بین موقعیت محل تدریس دبیر و دیدگاه دبیران نسبت به لزوم
آموزش موضوعات محیط زیست و موضوعات محیط زیستی موجود در کتب
شیمی نشان نمیدهد.
گذشته ،حال و آینده بلند مدت جامعه ما به رشد کنجکاوی ،
تخیل  ،یادگیری  ،فعالیت ها و ارتباطات دانش آموزان بستگی دارد.
از سوی دیگر ،علم بشر و دنیایی را که در آن زندگی میکند را به هم
پیوند میدهد .بنابراین ،به عنوان یک دبیر شیمی وظایف بسیاری
پیش روی ما قرار دارد .طبق دیدگاه بلند مدت آموزش و پرورش ،
ریاضی ،علوم و مهندسی همرا با فهم فرایند های علمی  ،فناوری و
درک جهان هستی ،عناصر اساسی هستند که فراگیران باید برای
تقویت هر چه بیشتر جامعه آموزش دیده و در آنها ارتقا یابند.
در کتب شیمی جدیدالتالیف  ،هر فصل با زمینهای مرتبط با
محیط زیست و زندگی روزمره دانش آموز به تدریس مفاهیم شیمی با
هدف تربیت شهروند مسئول نسبت به محیط زیست و جامعه
پرداخته است .در این پژوهش سعی بر این داریم ضمن بررسی
دیدگاه دبیران شیمی نسبت به لزوم آموزش موضوعات محیط زیستی
به میزان اثربخشی مباحث ارائه شده از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
بپردازیم.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر که یک مطالعه کمی است داده ها از طریق پیمایشی با استفاده از
دو پرسشنامه متفاوت برای معلمان و دانش آموزان  ،جمع آوری شد ..پرسشنامه دبیران
شامل پرسش هایی با مقیاس  6گزینه ای از صفر تا پنج با ضریب آلفا کرونباخ  0.853و
پرسشنامه دانش آموزان شامل پرسش هایی با مقیاس  6گزینه ای از صفر تا پنج با ضریب
آلفا کرونباخ  0.870می باشد .ضریب آلفا کرونباخ هر دو پرسشنامه نشان دهنده
همبستگی درونی سواالت و پایایی مطلوب پرسشنامه است .داده ها با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  26و با محاسبه میانگین  ،انحراف استاندارد  ،واریانس  ،انجام آزمون tو
آمار استنباطی همبستگی پیرسون تحلیل و بررسی شدند.

نتایج مربوط به نگرش دبیران نسبت به محیط زیست بیشترین انحراف استاندارد 0.524
(لزوم گنجاندن مباحث محیط زیستی در برنامه درسی) و کمترین انحراف استاندارد ( 0.345لزوم
حفظ محیط زیست برای نسل های آینده) نشان میدهند.
نتایج مربوط به نگرش دبیران نسبت به محیط زیست بیشترین انحراف استاندارد 1.069
(کسب مهارت حل مساله در دانش آموزان) و کمترین انحراف استاندارد ( 0.712ایجاد نگرش
مثبت نسبت به محیط زیست) را نشان میدهند.
نتایج مربوط به نگرش دبیران نسبت به محیط زیست بیشترین انحراف استاندارد 1.356
(اصالح تغذیه جامعه) و کمترین انحراف استاندار ( 0.919خطرات گاز کربن مونوکسید) را نشان
میدهند .تفسیر میانگین نشان دهنده دیدگاه مثبت دبیران نسبت به لزوم آموزش محیط زیست
است .تفسیر میانگین نشان میدهد از نظر دبیران شیمی کتب شیمی در موضوعات خطرات گاز
کربن مونو اکسید ،اثرگلخانه ای و گرمایش جهانی و منابع آب شیرین و مصرف بهینه آب به خوبی

عمل کرده اند و در سایر موضوعات عمکرد متوسطی داشته اند.
نتایج مربوط به تغییر نگرش دانش آموزان پایه دوازدهم نسبت به محیط زیست بعد از
فراگیری کتب شیمی دوره دوم متوسطه بیشترین انحراف استاندارد  ( 1.586تشویق به تحصیل در
رشته های مرتبط با محیط زیست یا رشته های مرتبط با ساخت مواد سازگار با محیط زیست) و
کمترین انحراف استاندارد  ( 0.994موضوع گرمایش جهانی و نقش فعالیت های انسانی در آن) را
نشان میدهند .تفسیر میانگین نشان دهنده این امر است که کتب شیمی در تغییر دیدگاه دانش
آموزان نسبت به موضوعات محیط زیستی عملکرد خوبی داشته است.
نتایج آمار استنباطی ( شامل آزمون  tو ضریب همبستگی پیرسون ) در مقایسه دیدگاه دو
گروه از دبیران (با سابقه بیشتر از  15سال و با سابقه تدریس کمتر از  15سال ) نسبت به لزوم
آموزش موضوعات محیط زیستی با توجه به اینکه  p<0.05است تساوی میانگین دو گروه رد
میکند .در نتیجه می توان گفت دبیران با سابقه بیشتر دیدگاه مثبت تری نسبت به آموزش محیط

زیست دارند.
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان سابقه تجربی تدریس و دیدگاه دبیران
نسبت به موضوعات محیط زیستی همبستگی وجود دارد ).(r=0.404 , n=66 , p=0.001
جهت رابطه بین سابقه تدریس تجربی و دیدگاه دبیران نسبت به آموزش موضوعات محیط زیستی
مثبت است و شدت همبستگی به دست آمده حد متوسط است .نتایج نشان می دهد دبیران با
سابقه تدریس بیشتر دیدگاه مثبت تری نسبت موضوعات محیط زیستی دارند.
بین موقعیت محل تدریس دبیران و نگرش آن ها نسبت به موضوعات محیط زیستی
همبستگی معنی دار مشاهده نشد )(r=-0.079 , n=66 , p=0.527در نتیجه از جنبه
آماری دو متغیر محل تدریس دبیران و نگرش آن ها نسبت به موضوعات محیط زیستی با یکدیگر
رابطه ندارند.
مقایسه دیدگاه دو گروه از دبیران نسبت به آموزش موضوعات محیط زیست
عنوان

تعداد

گروه  :1دبیران
مناطق کوچک
گروه  :2دبیران
شهرهای بزرگ

میانگین

انحراف استاندارد p-value t-value

27

4.456

0.557

39

4.350

0.733

0.636

0.527

1) Holbrook J. and Rannikmäe M., (2009), The meaning of
scientific literacy, Int. J. Environ. Sci. Educ., 4, 275–288
2) Marks R. and Eilks I., (2009), Promoting scientific literacy
using a sociocritical and problem-oriented approach to
chemistry teaching: Concept, examples, and experiences, Int. J.
Environ. Sci. Educ., 4, 231–245.
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چکیده

نتایج و یافته ها

آوچٍ کٍ ضیمی در مًرد گل َا ي گیاَان ارائٍ می دَذ
.1مریم کیانی برازجانی* .2اکرم اسمعیل زاده
1مدرس ،دکتری شیمی ،دانشگاه فرهنگیان بوشهر
 2دانشجوی آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان بوشهر
چکیذٌ

ثب فزا رعیذى اػیبد ٍ جؾي ّب ،ثخؾی اس ثزًبهِ هب هوکي اعت ؽبهل خزیذ گل
ثبؽذ .گل ّب ثِ رًگْبی هختلفی هیآیٌذ ٍ ّوچٌیي ػطزّبی هختلفی دارًذ .تزکیجبت
ؽیویبیی ایي ػطزّب چیغت؟ ایي عَالی اعت کِ در ایي هقبلِ هیخَاّین ثِ آى پبعخ
دّین .در هزحلِ اٍل ،هْن اعت کِ ثذاًین ؽیوی هؼطز پیچیذُ اعت ٍ ثَی ّز گل ّزگش
ًتیجِ یک تزکیت ؽیویبیی ٍاحذ ًیغت .گل تزکیجی پیچیذُ اس هَاد ؽیویبیی آلی فزار
اعت ٍ ایي در حبلی اعت کِ ّوِ ایي هَاد ثِ ػطز ٍ رایحِ گل کوک ًویکٌٌذ .در
حبلی کِ هب ًویتَاًین ثِ تزکیجبت هٌفزد ثِ ػٌَاى ػطز ٍ ثَی گل اؽبرُ کٌین ،هیتَاًین
هَاردی را کِ تأثیز ػوذُ ای در رایحِ ای کِ ثیٌی هب تؾخیـ هیدٌّذ ،ؽٌبعبیی کٌین
[ .]1در ایي پضٍّؼ هیخَاّین ثِ ًکبت جبلت ؽیوی گلّب ٍ گیبّبى ًگبّی ثیبًذاسین
کِ در اداهِ ثِ آى اؽبرُ خَاّذ ؽذ [.]2

ایي هقبلِ هزٍری ثَدُ ٍ هحتَای آى گشیذُ ای اس هقبلِ ّبی ؽیوی ٍ عبیت ّبی هؼتجز
ؽیوی اعت.

وتایج ي یافتٍ َا
.1کمک به طوالنی کردن عمر گلها

در گل فزٍؽی ّب ثب کوک ثغتِ ّبی غذای گل ػوز آًْب را طَالًی هی کٌٌذ.هَاد هَجَد
در آًْب ؽبهل:
شکَل 1

الف.قىذَایی از جملٍ ساکارز ي گلًکس
(ضکل)1
ب.عًامل کاَص دَىذٌ اسیذیتٍ آب

ضکل 5

ب.گل اللٍ

 -6تَلی پَعبیذ ٍ تَلی پبلیي تجشیِ ؽذُ اس آى ثبػث ایجبد ٍاکٌؼ ّبی آلزصیک پَعتی هی
ؽًَذ(ؽکل.)6
ضکل6

پ.گل اوگطتاوٍ

تزکیجبتی ثِ ًبم کبردیبک گلیکَسیذ دارًذ کِ ؽبهل عبختبری هؾبثِ دی جَکغیي ٍ دی
جیتَکغیي اعت .خَردى اًْب ثبػث تَْع ،اعتفزاع ،اعْبل هی ؽَد (ؽکل.)7
گل ّبی غیز عوی ؽبهل:

الف.گل رز

ضکل7

تزکیجبت رایحِ رسّب تحت تبثیز غلظت آًْب ًیغت ٍ حتی تؼذادی اس آًْب غلظت کوی دارًذ ٍلی
رایحِ غبلت را ایجبد هیکٌٌذ.

ب.گل پائًویا
گل پبئًَیب در هحیط اعیذی ثِ رًگ قزهش ٍ در هحیط قلیبیی ثِ رًگ آثی تغییز پیذا هیکٌذ.

پ.گل بىت قىسًل

ثِ ػٌَاى ؽٌبعبگز ثزای تؼییي اعیذیتِ هحیط اعتفبدُ هی ؽَد.
ثِ دلیل داؽتي  -8ٍ1عیٌَئل ٍ کبهفَر در دٍر کزدى حؾزات هَثز ّغتٌذ(ؽکل)8

ضکل8

ث.گل گًضتخًار يوًس

اس حؾزات هَاد آلی خَد را ثذعت هی آٍردٍ.قتی حؾزُ طؼوِ ًٍَط را لوظ هی کٌذ هَاد
ؽیویبیی تَلیذ هی ؽَد ٍ ٌّگبهی کِ غلظت آًْب ثِ اعتبًِ ثزعذ تلِ ثغتِ هی ؽَد.اعیذ
جبعوًَیک تَلیذ ؽذُ طؼوِ را ثزای اًشین ّب گَارؽی آهبدُ هی کٌذ ٍ عپغوحیط اعیذی هی-
ؽَد .گلَتبتیي اس آًشینّب در هحیط اعیذی هحبفظت هیکٌذ(ؽکل.)9
ضکل9

 .3چگًوٍ درختان َمیطٍ سبس سبس می ماوىذ؟

اس تزکیجبتی هثل آلَهیٌیَم عَلفبت ٍ اعیذ عیتزیک اعتفبدُ هی ؽَد سیزا کِ گل ّب در
هحیط قلیبیی ثْتز رؽذ هی کٌٌذ (ؽکل.)2
شکل2

د.تنظیم کننده های رشد:از  -6ثٌشیل آدًیي ٍ ًقزُ
تیَعَلفبت ػوز گل ٍ ؽکَفِ ثب هْبر کزدى َّرهَى
اتیلي را سیبد هیکٌذ (ؽکل.)4

الف .ورگس زرد

دارای چٌذیي تزکیت الکبلَئیذی عوی اس جولِ لیکَریي ٍ گبالًتبهیي اعتٍ .قتی کِ هقزف هی-
ؽَد ،هیتَاًذ هَجت ایجبد اعتفزاؽ ؽذیذ ٍ اعْبل گزدد(ؽکل.)5

ت.اسطخذيس

ريش پژيَص

ج.ضذ میکريب َا :اسرؽذ هیکزٍارگبًیغنّب در
آة جلَگیزی هیکٌذ اهب طَل ػوز گلْب
راکبّؼ هیدّذ .ثزخی اس ایي تزکیجبت -8
ّیذرٍکغی کیٌَلیي عَلفبت ّیپَکلزیذ عذین
ّغتٌذ (ؽکل.)3

گل ّب ؽبهل دٍ دعتِ عوی ٍ غیز عوی ّغتٌذ.گل ّبی عوی ؽبهل:

آًْب در سهغتبى ًیش ثب کوک فتَعٌتش اًزسی هَرد ًیبس خَد را تبهیي هی کٌٌذ.کَتیي هَجَد ثز ثز
رٍی ثزگ ّب اس ّذر رفتي آة ثزگ ّب جلَگیزی هی کٌذ .آًْب ّوچٌیي اس پزٍتئیي ّبی ضذ یخ
ثزای جلَگیزی اس اًجوبد اعتفبدُ هی کٌٌذ(ؽکل)10
ضکل10

 .4چرا برگ َا میتًاوىذ باعج تاخیر راٌ آَه ضًوذ؟

آًْب ضزیت افطکبک را کبّؼ دادُ ٍ اس آؽکبرعبس عیگٌبلی تؾخیـ قطبرّب جلَگیزی هی کٌذ
(ؽکل.)11
ضکل11

شکل3
شکل4

1.https://cen.acs.org/articles/94/i8/Periodic-Graphics-HelpingFlowers-Last-Longer.html
2.https://www.compoundchem.com/
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مقذمٍ

کوتز کغی توبؽبی گلّب را دٍعت ًذارد ٍ کوتز کغی ّغت کِ اس ػطبری گل ّبی
دارٍیی ًخزیذُ ثبؽذ ّوِ ثِ ایي هَضَع فکز کزدُ اًذ کِ یکی اس دالیلی کِ ثبػث هی ؽَد
افزاد ثِ عوت خزیذى گل ثزًٍذ ،ثَی خَػ آى اعت .گل ّبی خَؽجَی سیبدی ٍجَد دارًذ
کِ ؽبدی ثخؼ ّغتٌذ ٍ اًزصی سیبدی را ثِ ؽوب هٌتقل هی کٌٌذ .اس عَی دیگز خیلی اس
گیبّبى خَاؿ دارٍیی ٍ درهبًی دارًذ .در ایي ثیي اس رٍسگبراى قذین هزدم اعبًظ ٍ ػقبرُ
گیبّبى را ثزای اهزاك هختلف اعتفبدُ هی کزدًذ ٍ ثب پیؾزفت ػلن ٍ ؽٌبخت فزهَل ٍ ؽیوی
گل ّب ٍ گیبّبى خیلی اس فٌبیغ ؽیویبیی ثِ عوت تَلیذ آسهبیؾگبّی در هقذار سیبد ایي هَاد
ثز آهذًذ .در ایي هقبلِ عؼی ؽذُ هطبلت ؽیوی جبلت در هَرد گل ّب ٍ گیبّبى ػٌَاى ؽَد
کِ در ایي هیبى ؽیوی هَاد ًگْذاری گل ّب ،ؽیوی تزکیجبت تؼذادی اس گل ّب ،ػلت عجش
ثَدى ثزگ ثزخی اس درختبى ٍ هؾکالت قزار گزفتي ثزگ ّب ثز رٍی ریل اس جولِ ایي
هَضَػبت اعت.

 .2ضیمی گل َا

ضیوی ضَیٌدُّا ٍ هَاد بْداضتی

.1مریم کیانی برازجانی*  .2اکرم اسمعیل زاده
2

1مدرس ،دکتری شیمی ،دانشگاه فرهنگیان بوشهر
دانشجوی آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان بوشهر

چکیدُ

ج .ضَیٌدُ ّای پَدری ٍ هایع

هقدهِ

دس ایي سٍصّا دغذغِ دًیا هَاد ضَیٌذُ ٍ ضذػفًَی است.بِ دلیل ایٌکِ ّوِ دًیا بشای هباسصُ با
ٍیشٍس کشًٍا بِ هَاد ضَیٌذُ ٍ ضذػفًَی کٌٌذُ سٍی آٍسدُاًذ .ضَیٌذُّا اهشٍصُ بخص جذایی
ًاپزیش اص صًذگی ها ّستٌذ ٍ دس ّش خاًِای چٌذیي ًَع ضَیٌذُ هاًٌذ هایغ ظشفطَیی ،هایغ
دستطَیی ،لکِبش ،سفیذکٌٌذُ ،ضاهپَ ،پَدسّای ضَیٌذُ ٍ غیشُ ٍجَد داسد .ضَیٌذُّا اص هَاد
هختلفی تطکیل ضذُاًذ ٍ تٌَع بسیاس صیادی داسًذ .دس ایي هقالِ بِ بشسسی فشهَالسیَى بشخی اص
هَاد اصلی تطکیل دٌّذُ ضَیٌذُ ّا هی پشداصین .یک جض هطتشک ضَیٌذُّا سَسفاکتاًت است کِ
هْوتشیي ػاهل دس ضستطَ است ٍ بقیِ هَاد هَجَد با تَجِ بِ کاسبشد آًْا ًَع ٍ هقذاس آىّا دس
ضَیٌذُّای هختلف هتفاٍت است .دس اداهِ تشکیبات هَاد ضذػفًَی ،هَاد ضذبَ ،ضذػشق ٍ خَضبَ
کٌٌذُ ٍ ّوچٌیي اصطالح خطکطَیی ٍ ایٌکِ چِ هَادی بشای آى بکاس بشدُ هی ضَد ًیض بحث ضذُ
است.
هٌظَس اص پاک کٌٌذُّا ( ،)detergentsهَادی ّستٌذ کِ رسُّای چشبی ٍ چشک سا
اص پاسچِّا ٍ یا اجسام دیگش بضدایٌذ ٍ دس اًَاع هختلف تْیِ هیضًَذ .اٍلیي هادُ ای کِ بِ
ػٌَاى ضَیٌذُ ساختِ ضذ ،صابَى بَد .اص ػوش صابَى صذّا سال هیگزسد .آخشیي
دستگاّْای صابَى کطف ضذُ ،هشبَط بِ  2000سال پیص است 700 ،سال است کِ
صابَىساصی بطَس صٌؼتی ٍ بِ هقادیش صیاد ساختِ هیضَد ٍ  200سال است کِ ساخت آى،
هتحَل گطتِ ٍ بِ صَست کالسیک ٍ هذسى دس آهذُ است.اص آى صهاى تاکٌَى ،تؼذاد
ضَیٌذُّا بِ حذی سسیذُ کِ قابل ضواسش ًیست ،بطَسی کِ اهشٍصُ با حجن اًبَّی اص
ضَیٌذُّا ٍ تبلیغات آًْا هَاجِ ضذُاین .دس حال حاضش دس بشخی کطَسّا ،تقشیبا بیص اص
 80دسصذ اص هَاد پاککٌٌذُ هصشفی اص ضَیٌذُّای سٌتضی تْیِ هیضًَذ [ .]1دس ایي
هقالِ بِ بشسسی فشهَالسیَى بشخی اص هَاد اصلی تطکیل دٌّذُ ضَیٌذُّا هیپشداصین.

رٍش پژٍّص

ایي هقالِ هشٍسی بَدُ ٍ هحتَای آى گضیذُ ای اص هقاالت ضیوی ٍ سایت ّای ػلوی هؼتبش
است.

بشخی اص هَاد اصلی تطکیل دٌّذُ ضَیٌذُّا ضاهل هَاد صیش است :

الف.صابَى

هادُ اٍلیِ صابَى تشی گلیسیشیذ بَدُ کِ آبگشیض است؛ ٍلی سَسفاکتاًت (صابَى) ٍ گلیسشٍل تَلیذ
ضذُ آب دٍست اًذ (ضکل .)1
باز (قلیا)
سدیم
هیدروکسید
یا پتاسیم
هیدروکسید
زنجیره های دارای  15-19کربن

گلیسرول

سازنده و پر کننده

پلی مر ها و آنسیم ها

شًیىذٌ َای مایع ،سفیذکىىذٌ وذارد؛ زیرا با سایر مًاد شًیىذٌ مًجًد در آن ياکىش می دَذ
سدیم پلی آکریالت
هیدروژن پروکسید
پلی مرىا بو مواد شوینده کمک می کنند تا آلودگی ىا
را در آب معلق نگو دارند .پلی مرىای معمول برای این
منظور؛ پلی آکریالت سدیم و اتوکسیالت پلی اتیل
ایمین ىستند.

سدیم پر کربنات

عامل سفید کننده در پودر

د .قرص ّای ضَیٌدُ
بخصّای خاسجی قشظّای ضَیٌذُ اص  PVAساختِ ضذُ است .داخل آًْا ،سَسفاکتاًت بِ
صَست فطشدُ ضذُ قشاس گشفتِ است .سَسفاکتاًت هَجَد دس قشظّای ضستطَ هقذاس
بیطتشی الکل اتَکسیالت ٍ الکیل بٌضى سَلفًَات ًسبت بِ ضَیٌذُّای هایغ داسًذ (ضکل.)4

 .2ضدعفونی کننده ها
شامل دي گريٌ دارای الکل ي
بذين الکل می شًوذ .ضذعفًوی
کىىذٌَای الکلی کٍ % 60-90
الکل داروذ ي يیريسُا ي باکتری
َا را ازبیه می بروذ درحالی کٍ
غیر الکلی َا فقط باکتری َا را
از بیه می بروذ (یشکل.)5

اتوکسیالت
الکل
الکل اتوکسیالت
آلکیل بنسن سولفونات
شکل 4

شکل 5

شکل1

شکل 6

(تری کلوسان (ترکیة ضد تاکتریایی)

ب .ضدعرق :عرق بذن را با با
ترکیباتی بر پایٍ آلًمیىیًم ي زیرکًویًم
کاَش دادٌ ي ماوع فیسیکی تخلیٍ غذد
عريقی میشًوذ (شکل.)6

آب گریس
سیکلو دکسترین

-bسیکلو دکسترین

آب دوست

بوی ادکلن

شکل 7

تری گلیسیرید

لوریل سولفات
لوریس سولفات

فرایند سفید کردن

سورفاکتانت

الف .ضدتو :با استفادٌ از ترکیبات ضذ
باکتریایی ماوىذ تری کلًسان ي
کلريَگسیذیه باعث کاَش بًی بذ بذن
میگردوذ.

.1ضَیٌدُ ّا

صابون

الف .سَرفاکتاًت
ب .سازًدُ ّا ٍ پر کٌٌدُ ّا
ج .سیستن سفید کٌٌدُ
د .پلی هرّا ٍ آًسین ّا

مایع

پودر

 .3ضدتو و ضد عرق

ًتایح ٍ یافتِ ّا

ب.شوینده تدن
شًیىذٌَای بذن از ومک
لًریل سًلفات ي لًریس
عىًان
بٍ
سًلفات
سًرفاکتاوت اصلی استفادٌ
میکىىذ (شکل.)2

هَاد تطکیل دٌّذُ ٍ هقادیش دس ضَیٌذُ پَدسی ٍ هایغ

 .4خَضبَکٌٌدُ ّای َّا :بِ دٍ صَست َّا سا خَضبَ هی کٌٌذ
الف.خٌثی سازی بَ:اسیذّای اسگاًیک خَضبَکٌٌذُ ّا هیتَاًٌذ با تشکیبات بَداس ٍاکٌص
دٌّذ تا آًْا سا بِ هَلکَلْای بی خطش ٍ هالین تجضیِ کٌٌذ.
ب.بِ دام اًداختي بَ:هَلکَلْای بَ دس فضای دسٍى سیکلَدکستشیي حلقَی بِ دام
هیافتٌذ ٍ هاًغ ٍسٍد آًْا بِ بیٌی ضوا هیضًَذ (ضکل.)7

شکل2

1.https://www.compoundchem.com/.
شوینده بدن
pH= 4-6

صابون
pH= 8-11

پوست
pH =4.5-5.5

.2 https://www.livescience.com/amp/hand-sanitizer.html

بررسی کجفهمیهای دانشآموزان در مفهوم سوختن و شعله
منصورهمحمودی،*1سیدمحسنموسوی2

1دانشجویکارشناسیآموزششیمی،مرکزآموزشعالیشهیدشرافت،دانشگاهفرهنگیان،تهران،ایران،
 2استادیارگروهشیمی،دانشگاهفرهنگیان،تهران،ایران،

در پژوهش پیشرو سعی بر این شدهاست تا کجفهمیهای رایج دانشآموزان در
مورد مفهوم سوختن و شعله که از مفاهیم مهم شیمیایی است ،مورد بررسی قرار گیرد.
کتابهای درسی شیمی دورهی متوسطه ،مطالب و مفاهیم زیادی دربر دارند و معلمان
باتوجه به کمبود وقت در طول سال تحصیلی ،گاهی مجبورند به سرعت از کنار مطالبی
عبور کنند که به نظر ساده هستند و نیاز به توضیح ندارند .اما گاهی همین موارد باعث
ایجاد خطای ادراکی یا به اصطالح کجفهمی در دانشآموزان میشود که در صورت عدم
شناسایی و رفع این کجفهمیها منجر به یادگیری غلط در دانشآموزان میشود.
بنابراین ،توجه به این موارد برای معلمان و دانشجومعلمان که وظیفهی آموزش را
برعهده دارند ،بسیار بااهمیت است .مفهوم سوختن نیز از جملهی مفاهیمی است که
میتواند مشکالت مفهومی زیادی در پی داشتهباشد .در این پژوهش سعی شده تا
تعدادی از این موارد ذکر شود تا مورد توجه معلمان و دانشجومعلمان قرار گیرد.

در حوزه آموزش شیمی که بسیاری از مفاهیم آن انتزاعی بوده و بیشتر با مولکولها و اتمهایی
سروکار داریم که با چشم دیده نمیشوند ،درک مفاهیم برای دانشآموزان کمی مشکل است .در این
بین مبحث سوختن ممکن است برای بسیاری از دانشآموزان منبع مشکالت مفهومی باشد.
شعله در اصل گاز ملتهب است .یک تصور غلط این است که آتش از جنس پالسما است،
چهارمین حالت ماده که در آن اتمها از الکترونهایشان عاری میشوند .مثل آتش و متفاوت از سایر
حالتهای ماده ،پالسماها روی زمین در شرایط پایدار وجود ندارند .آنها تنها در صورتی شکل
میگیرند که گاز در معرض یک میدان الکتریکی قرار بگیرد یا تا دمای هزاران یا دهها هزار درجه داغ
شود .در مقابل ،سوختهایی مانند چوب و کاغذ در دمای چند صد درجه میسوزند ،خیلی کمتر از
حدی که معموال برای پالسما در نظر گرفته میشود[.]3
در پژوهشی که توسط بوجوود در سال  1991انجام گرفت ،اکثر دانشآموزان بر اساس مشاهدات
خود هنگام سوختن شمع ،به این نتیجه رسیدند که شمع هنگام سوختن تنها ذوب میشود و یا الکل
هنگام سوختن تبخیر میشود زیرا مجبور بودند در دورههای آزمایشی خود مدام مخزن الکل را پر
کنند .پس نتیجه گرفتند که مواد در حین سوختن تغییر شیمیایی ندارند .درواقع این مطالعه نشان
داد که دانشآموزان عباراتی مانند "تغییر شیمیایی" و "تغییر فیزیکی" را مورد استفاده قرار دادند
بدون اینکه به اهمیت علمی آنها توجه داشته باشند[.]4
در یک مطالعه از مفهومسازی دانشآموزان سطح  1از برخی واکنشهای شیمیایی رایج ،بو
تصورات غلط زیر را که به طور خاص با سوختن در ارتباط است مشخص کرد[:]5
• برخی دانشآموزان فکر میکردند که سوختن میتواند بدون اکسیژن انجام شود ،زیرا درک روزمره
اصطالح سوختن به عنوان آتش گرفتن یا استفاده از گرما استفاده میشود.
• نقش اکسیژن در سوختن قابل درک نبود .اکسیژن به عنوان یک نقش مجاز یا فعال شناخته
میشد.
• شباهت بین شعله شمع و شعله بونسن تشخیص داده نشد.
• تصور میشد فلزات ذوب میشوند اما نمیسوزند.
• تصور میشد فلزات اکسید میشوند اما نمیسوزند.
• تصور میشد فقط ترکیبات حاوی کربن قادر به سوختن هستند.
برخی از مشکالت ناشی از سوختن به طور مستقیم از کاربرد متفاوت اصطالحات علمی و روزمره
ناشی میشود .به عنوان مثال دانشآموزان بارها آتش را در پیرامون خود دیدهاند و ممکن است با
شنیدن اطالعاتی ناقص و یا دیدن پدیدههایی که به ظاهر شبیه سوختن هستند ،همهی آنها را
یکجور بدانند .گاهی حتی آنقدر نسبت به یافتههای خود مطمئن هستند که آنهارا در کالس درس
مطرح نمیکنند .به همین دلیل فضای کالسهای آموزشی باید به گونهای باشد که حتما ایدهها و
نظریات دانشآموزان مطرح شود تا در صورت وجود کجفهمی ،در همان ابتدا رفع شود.
همچنین اینکه مطالب کتابهای آموزشی باید به گونهای واضح و دقیق باشد که تمام تجربیات
ماکروسکوپی دانشآموزان را توجیه کند و دانشآموزان به راحتی بتوانند بین آنچه که به صورت
میکروسکوپی رخ میدهد و آنچه که به صورت ماکروسکوپی میبینند ارتباط برقرار کنند.

مقدمه

مقدمه :

ادراک در فهم رفتار انسان بسیار مهم است ،چراکه هر فرد جهان را به
گونهی متفاوتی درک میکند .هرآنچه ما میبینیم یا احساس میکنیم لزوما
عین واقعیت نیست .ادراک ،فرایندی است که افراد ،به وسیلهی آن ،پنداشتها و
برداشتهایی را که از محیط خود دارند ،تعبیر و تفسیر میکنند و بدین وسیله،
به آنها معنی میدهند .وقتی ادراک ما با واقعیت منطبق نباشد ،گفته میشود
دچار خطای ادراک شدهایم[.]1
دبیران از اینکه علیرغم تالشهای بسیار آنها دانشآموزان قادر به درک
نظریههای بنیادی ارائه شده در کالس نیستند متحیر میشوند .حتی برخی از
بهترین دانشآموزان نیز که پاسخهای درستی به سواالت میدهند ،مفهوم برخی
از کلمات را به درستی متوجه نشده و فقط به صورت حفظی آن را ارائه میکنند
و زمانیکه سواالت مفهومیتر میشود ،قادر به پاسخگویی نیستند و شاید این
مشکل به دلیل کجفهمیهایی است که آنها ممکن است در مورد موضوع مورد
تدریس داشتهباشند .کتابهای درسی و استفاده از روشهای مختلف تدریس
درصورتیکه تنها به ارائه مفاهیم جدید تکیه داشتهباشند ،قادر به برطرف کردن
کجفهمیها نیستند .ارائه سواالت مختلف و دریافت پاسخهای درست
نشاندهنده معنادار بودن یادگیری نمیباشند و ممکن است کجفهمی همچنان
پابرجا باشد[.]2
پدیدهی سوختن و شعله آتش که از ابتدای حیات وجود داشته و تاثیر
زیادی نیز در زندگی بشر داشتهاست ،از جمله موضوعاتی است که در معرض
کجفهمیهای بسیاری است و گاهی دانشآموزان در درک ماهیت آن و آنچه که
در فرایند سوختن روی میدهد ،ایدههای متفاوتی دارند.

روش پژوهش
این مقاله برگرفته از مطالعهی چندین مقاله
داخلی و خارجی در زمینهی سوختن و شعله
است و به بررسی مطالعات انجامشده در این
زمینه و مشکالت مفهومی ناشی از مطالعهی این
مبحث میپردازد.

[ ]1زارع ،حسین و شریفی ،علیاکبر ( .)1395روانشناسی شناختی .تهران :دانشگاه پیام نور.
[ ]2باقری ،ندا ( .)1390استفاده از مدل تغییر مفهومی در راستای کاهش کجفهمیهای دانشآموزان در موضوع الکتروشیمی به
منظور ارتقا سطح دانش و نگرش آنان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران.
]3[Cox, Elizabeth (2018, November). Is Fire a solid, a liquid or a gas?,
https://www.ted.com/talks/elizabeth_cox_is_fire_a_solid_a_liquid_or_a_gas.

]4[Boujaoude, S. B. (1991). A Study of the Nature of Students' Understanding About the Concept
of Burning. Journal of Research in Science Teaching, 28(8), 689-704.
]5[Boo, H. K. (1995). A burning issue for chemistry teachers. Teaching and Learning, 15(2), 52-60.
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بررسی مباحث شیمی کتاب علوم دبستان و ارتباط آن با محیط زیست
مریم کیانی برازجانی* ،1سارا

1مدرس ،دکتری شیمی ،دانشگاه فرهنگیان بوشهر
دانشجوی آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان بوشهر

چکیده

مقدمه

کتاب علوم دبستان شامل دانستنیهای فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی و
زمین شناسی است در این پژوهش ما برآن شدیم که مباحث علم شیمی کتاب
علوم دبستان را بیان کنیم و از سوی دیگر با توجه به اهمیت محیط زیست و
ارتباط شیمی با موضوع محیط زیست به ارتباط این دو در کتاب دبستان
بپردازیم .این بررسی توسط دانشجو معلمان ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
بوشهر انجام شد و طی یکسری از سواالت ،جوابها و پیشنهادات آنها جمع
آوری شد .لذا هدف پژوهش حاضر ،بررسی محتوای علم شیمی کتاب های
درسی علوم تجربی دوره ابتدایی و ارتباط آن با معضالت زیست محیطی و
چگونگی حفاظت از محیط زیست است.

همانطورکه برای همه ساکنان روی کره زمین آشکار است،
عالئم حیاتی این سیاره تقریبا در همه جا رو به کاهش است.عمده
ترین دالیل آن رشد جمعیت،تخلیه های صنعتی،الگو های
مصرف،دفع پسماند های جامد،دفع فاظالب خانگی و غیره
است]١[.اما ما می توانیم هنوز کارهایی را جهت نجات زمین و
خودمان انجام دهیم .آموزش محیط زیست به عنوان یکی از
موثر ترین راهکارها برای پاسخ به تهدید های زیست محیطی
پیشنهاد شده است[ .]٢این مسئله آنقدر پر اهمیت است که در سال
١٩۷۷در کنفرانس بین المللی یونسکو تفلیس آموزش محیط
زیست فعالیت خودش را رسما آغاز کرد که هدف آن تاکید بر
شناخت روزافزون پیامد ها و مشکالت زیست محیطی و آگاهی
و همبستگی بین ملل بوده است[.]٣از سوی دیگر ارتباط شیمی و
محیط زیست بسیار زیاد است و همانطور که شیمی باعث خیلی
از آلودگیهای زیست محیطی شده ،راهکار هایی نیز در این
زمینه دارد که در حال حاضر شیمی سبز یکی از شاخه های
شیمی است که بر پاک نگه داشتن محیط زیست و راهکار های
آن تاکید دارد.بنابر این دانش علم شیمی میتواند در آموزش
محیط زیست تاثیر بسزایی داشته باشد.

نتایج و یافته ها
مطالب مرتبط با
علم شیمی در
کتاب علوم
دبستان

به
صورت
تئوری
بیان شده

(پایه ششم)
-1درختان و
تبدیل چوب به
کاغذ

*

به صورت
آزمایش
بیان شده

(پایه پنجم)
-2نگه داشتن حبه
قند روی شعله
چراغ الکلی

*

آیا مطالب با مباحث
زیست محیطی ارتباط
دارد؟ نام ببرید.

آیا مبحث زیست
محیطی مربوط
در کتاب هم به
آن اشاره شده
است؟

شما چه مطالب محیط
زیست را برای برای دانش
آموزان عنوان می کنید؟ یا
برای حل معضل زیست
محیطی چه پیشنهادی برای
دانش آموزان دارید؟

الودگی هوا -گرم
شدن کره ی زمین-
از دست دادن تنوع
زیستی-جنگل زادیی

بله -قطع بیش
از حد درختان

صرفه جویی در مصرف
کاغذ -از دانش اموزان
خواسته می شود تا جایی
که می توانند از کاغذهای
باطله استفاده کنند.

تولید محصوالت
نامطلوب زیست
محیط

خیر

(پایه چهارم)
-3روشن کردن
شمع

*

آلودگی هوا

خیر

(پایه سوم)
-4فاسد شدن
خوراکی ها

*

آسیب به انسان

خیر

(پایه دوم)
-5سوختن چوب
درختان

*

آلودگی هوا ،آلودگی
خاک ،جنگل
زدایی،گرم شدن کره
زمین

خیر

مصرف سوخت
بیشتر و انرژی بیشتر
 آسیب به محیطزیست و گرم شدن
زمین

بله -تصویر
بخاری روشن
با شعله زیاد و
شعله کم

(پایه اول)
-6انرژی گرما و
هدر رفت آن

*

روش پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از طرح چند مبحث و سوال بوده و محقق
ساخته بود که در دانشگاه فرهنگیان بوشهربا همکاری دانشجومعلمان ابتدایی
انجام شد که پاسخ ها بعد از جمع آوری ،در هر پایه خالصه می شود .هدف
ازاین پژوهش آشنایی بیشتردانشجویان ابتدایی با مسائل کتاب علوم بصورت
اختصاصی درحیطه های شیمی ،فیزیک،زیست و زمین شناسی بود و مهمتر
از آن مسائل محیط زیستی که باید به آن توجه بیشتر شود و ارتباط آن را با
علوم مختلف مخصوصا شیمی بهتر بدانند و این دید را به دانشجو معلمان
می دهد که در آینده اگر در کتاب به موارد محیط زیستی توجه نشده است
خود ازمسائل زیست محیطی مربوط به درس با ارائه مطالب یا نمایش فیلم
یا عکس ،دانش آموزان را نسبت به این مسئله آگاه و مسئولیت پذیر نمایند.

)پایه پنجم)
-7درست کردن
دوغ گازدار

*

آسیب به انسان

خیر

حرارت زیاد غذا بدون
وجود آب (کباب کردن)
باعث سوختن هر غذا و
تولید دوده و مواد سرطان
زا می کند .نان سوخته هم
چنین مشکالتی دارد.
از المپ های قابل شارژ
استفاده کنیم (انرژی پاک).
گذاشتن بعضی از مواد
غذایی در ظروف و دمای
مناسب برای نگهداری
مواد -مواد غذایی را به
میزان کم خرید کنیم تا در
اثر ماندن فاسد نشوند.
اگر چوب درختان را
بسوزانیم عالوه بر آلودگی
هوا ،باعث نابودی جنگل
ها می شود .بجای سوختن
چوب ها از انرژی پاک
استفاده کنیم.
پوشیدن لباس بیشتر در
زمستان و کم کردن شعله
بخاری و لباس کمتر در
تابستان و کم کردن دمای
کولر  -استفاده از پرده و
بستن پنجره ها در زمستان
و تابستانها هنگام روشن
کردن بخاری یا کولر.
نوشیدنی هایی که گازدار
هستند همچون دوغ نوشابه
و...باعث آسیب رساندن به
معده می شوند .از نوشیدنی
هایی که گازدار نیستند
استفاده کنیم

[1]. Meibuodi H, Omidvar B, Enayati A, Rashidi S. Does the kind of school
have effect on students’ environmental awareness? Quarterly Journal of
Environmental Education and Sustainable Development 2013; 1:1-19
[2] .Sharafi K, Rahimi SH, Dargahi A, Reziei M, Moradi M, Moradi Sh. Assessing
The role of education in changing knowledge and attitudes related to
environmental issues in rural students of the first grade of high school in
Mahedasht, Kermanshah in 2014. Quarterly breeze of health 2014; 2:52-59
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بررسي دانش فناورانه مورد نیاز معلمان شیمي منطقه  8تهران
شريفكامیابي، 1سیدعليرضادرياباری2

استاديار  ،دكترایشیميآليدانشگاهفرهنگیانواحدشهیدبهشتيتهران
دانشجویكارشناسيارشد آموزششیمي،دانشگاهفرهنگیانواحدشهیدبهشتيتهران

چکیده

مقدمه

دانش فناورانه به عنوان يکي از دانش مورد نیاز برای تدريس
فراتر از كاربرد ابزار و وسايل ،روش منظم طراحي ،اجرا وارزيابي كل
فرآيند تدريس ويادگیری با استفاده از فناوری وبهره گیری از
يافتههای پژوهش در روانشناسي وارتباط انساني وبکارگیری تركیبي
از منابع انساني وغیر انساني به منظور ايجاد يادگیری مؤثرتر ،عمیق
تر و پايدارتر را شامل ميشود .بنابر اين ،شناخت قابلیتهای مختلف
فناوری اطالعات و ارتباطات كه ميتواند توسط معلمان شیمي به
كار برود ،ضروری است[.]1
پرورش حرفهای معلمان است .با توجه به آنچه كه مطرح شد
وجود ظرفیت های بالقوه فناوری اطالعات و ارتباطات دلیل مناسبي
است كه سیاستگذاران نظام آموزشي را بر آن مي دارد كه توسعه
حرفه ای مبتني بر فناوری را برای معلمان در دستور كار خود قرار
دهند
لذا جهت دستیابي به اين مهم و پرورش و ارتقاء دانش فناوری
در میان معلمان با هدف كاربرد فناوری برای يادگیری ،شناسايي
مؤلفه های آن از ضرورت های اجتناب ناپذير مي باشد؛ كه با عنايت
به مطالعات صورت گرفته در اين پژوهش به بررسي اين موضوع
پرداخته شده است.

روش پژوهش

اين پژوهش از نوع تحقیقات كاربردی و اجرای آن با بهرهگیری از روش
تحقیق زمینهای است .در اجرای اين پژوهش كه از روش ارزشیابي نوع توصیفي
سود ميبرد ،از طريق گردآوری اطالعات با استفاده از آزمونهای خود سنجي
دانش فناورانه به سواالت پژوهش پاسخ داده شد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته استفاده ازقابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات در تنظیم
و تدريس دروس با توجه به گستردگي و امکانات متنوع و بالقوه ای كه دارند
شناسايي مؤلفه های دانش فناورانه برای كسب شايستگي های الزم در اين حوزه در گام اول
ودستیابي به موفقیت های حاصل از اين دانش در گام دوم از ضرورت های مهم مي باشد.
يافتههای اين پژوهش و به استناد مطالعاتصورت گرفته برای مؤلفه های دانش فناورانه الزم برای
تدريس شیمي ،به صورت جدول زير مي باشد.
مؤلفه های دانش فناورانه معلمان شیمي
 1توانايي درايجاد تعامل بین دانشآموزان ،فضا و مواد آموزشي
 2توانايي دركاربرد مواد  ،نرم افزارها و تجهیزات آموزشي در تدريس
 3ارائه تکالیف درسي مبتني بر فاوا به دانشآموزان
 4آشنايي با كارايي فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه و پیشرفت آموزش و يادگیری
 5آشنايي با نرم افزارهای و توانايي تولید محتوای الکترونیکي و بکارگیری در تدريس
 6توانايي در تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات با موقعیتهای متناسب با تدريس
 7اقدام پژوهي در خصوص موضوعات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات
ترويج و تثبیت فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرايند ياد دهي – يادگیری و
آموزش شايستگي های فني و غیر فني ،فراهم كردن زمینه دسترسي به فناوری اطالعات و
ارتباطات در سطح مدرسه ،تجهیز كالس های درس به انواع رسانه های آموزشي ،تدوين مالک
های ارزيابي معلمان شیمي بر اساس توانمندی آنان در استفاده از فناوری اطالعات وارتباطات از
اهمیت بسزايي برخوردار مي باشد و تمامي مسئوالن و دست اندركاران نظام آموزشي را برآن مي
دارد تا برای ارتقاء كیفیت در حوزه دانش فناورانه معلمان شیمي نیز اقدامات و تمهیدات الزم را
انجام دهند.
ترويج و تثبیت فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرايند ياد دهي – يادگیری و
آموزش شايستگي های فني و غیر فني ،فراهم كردن زمینه دسترسي به فناوری اطالعات و
ارتباطات در سطح مدرسه ،تجهیز كالس های درس به انواع رسانه های آموزشي ،تدوين مالک
های ارزيابي معلمان شیمي بر اساس توانمندی آنان در استفاده از فناوری اطالعات وارتباطات از
اهمیت بسزايي برخوردار مي باشد و تمامي مسئوالن و دست اندركاران نظام آموزشي را برآن مي
دارد تا برای ارتقاء كیفیت در حوزه دانش فناورانه معلمان شیمي نیز اقدامات و تمهیدات الزم را
انجام دهند.
[ ]1كريمي ،عبدالعظیم ( .)1384بررسي نتايج مطالعه بین المللي پیشرفت سواد
خواندن (پرلز  ،)2001فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره  ،1پژوهشکده تعلیم و تربیت.
.
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پژوهش حاضر با با هدف شناسايي دانش فناورانه معلمان شیمي منطقه 8
تهران در دو وضعیت مطلوب و موجود به منظور ارايه چهارچوب مناسب مناسب
برای مولفههای محتوای دانش آموزش فناورانه در حوزه شیمي است ،نتايج اين
پژوهش نشان داد كه معلمان شیمي نشان داد كه معلمان در اين حوزه با
وضعیت مطلوب فاصله داشته و از وضعیت نسبتاً خوبي برخوردار هستند؛ لذا در
اين حوزه دانش معلمان نیاز به ارتقاء كیفي دارد،

نتایج و یافته ها

برگزاری آزمونهای درس شیمی برای دانش آموزان متوسطه دوم در تعطیالت کرونا با پیام رسان واتساپ
مود1

علیرضا ناصری
1دبیرشیمیدبیرستانهایناحیه 2آموزشوپرورششهرکرمان
)(Email: anaserimood@hotmail.com

در فرایند آموزش مجازی شیمی بازخورد تدریس انجام شده و تعیین نمره
مستمر از اهمیت شایانی برخوردار است .در این روش که بر روی بخشی از دانش
آموزان دبیرستانهای ناحیه 2کرمان در سال تحصیلی  1398-99اجرا شده است،
نمره هر دانش آموز بر مبنای آزمونهای منظم هفتگی تمام تستی تعیین می
شود .سؤاالت آزمونها طی هماهنگی با دانش آموزان در یک روز و ساعت معین از
هفته بر روی گروه کالسی در واتساپ بارگزاری می شود .تعیین نمره ماهیانه هر
دانش آموز بر مبنای نمرات آزمون هفتگی در طول همان ماه انجام می شود.
نمره مستمر نیمسال نیز بر اساس نمرات ماهیانه قابل ارزیابی می باشد .نظم و
استمرار و تاکید بر برگزاری آزمونها در موعد مقرر ،تصحیح سریع برگه ها ،اعالم
نمرات هر آزمون تا قبل از برگزاری آزمون مرحله بعد در وبالگ ،همگی موجب
می شود تا دانش آموزان با جدیت باال بدنبال افزایش سطح نمرات خود باشند و
طبیعتا مقدمات رقابت سالم و پویای آموزشی را میسر می نماید.

در هنگام طراحی سؤاالت برگه پاسخنامه آنها نیز طراحی می شود که با یک فاصله زمانی
 30دقیقه ای و پس از جمع آوری و دریافت تمامی پاسخها برای خودارزیابی دانش آموزان بر روی
گروه کالسی بارگزاری می شود .شایان ذکر است که طراحی برگه سوال به گونه ای می باشد که
قالب طراحی آن برای تمامی آزمونهای بعدی حفظ می شود .در شکل ( )1نمونه برگه آزمون
هفتگی آورده شده است .در این برگه ها به مواردی چون شماره و تاریخ برگزاری آزمون به منظور
تاکید بر استمرار و دفعات آزمونها ،مدت زمان آزمون  ،نحوه بارم بندی و نیز نحوه و چگونگی اعالم
نتایج آن اشاره می شود.
دانش آموزان موظف هستند پاسخ سؤاالت را در دفتر شیمی خود نوشته و تصویر آنرا تا
پایان مهلت  5دقیقه ای بصورت مستقیم در پیام رسان واتساپ ارسال نمایند .شکل( )2پاسخنامه
سؤاالت این آزمون بعنوان نمونه به تصویر کشیده شده است .ذکر پاسخ سؤاالت بصورت موردی و
تشریحی از مواردیست که در پاسخنامه رعایت شده است.

امروزه در بسیاری از نظامهای آموزشی ،مهارتهای سنجش
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در حال تحول و دگرگونی است.
معلم باید با استفاده از نتایج حاصل از ارزشیابی ،قوت ها و ضعف
های دانش آموزان را مشخص کند و برای بهبود فعالیت های
یادگیری به او توصیه هایی را ارائه دهد .ارزشیابی جزء ذاتی فرایند
یاددهی یادگیری است ،اما اغلب به منزلهی فعالیتی پایانی به حساب
میآید .بدون تردید ،یکی از معایب ارزشیابی در پایان کار این است
که نمیتوان دربارهی آنچه در جریان تدریس پیش آمده اقدامی
کرد .به عالوه ارزشیابی پایانی مشخص نمیکند که چرا یادگیری،
موفق یا ناموفق بوده است .از طرف دیگر علم شیمی عالوه بر
برخورداری از نقش مؤثر در کلیه شئون زندگی انسانی ،در رشد
اقتصادی و سیاسی کشور متکی به منابع طبیعی ایران جایگاه
ارزندهای دارد .از اینرو ارزشیابی وضعیت جاری برنامه درسی شیمی
بهمنظور بررسی میزان شایستگی و ارزش آن در تأمین نیازهای
فردی و اجتماعی کامالً ضروری است .پس از شیوع ویروس کرونا در
کشور ،با توجه به ناگهانی بودن این تغییر رویه و این حد از توجه به
آموزشهای غیرحضوری برپایه فضای وب یعنی ارائه مجازی کل
مقاطع آموزشی ،مدارس نیز با چالشهایی مواجه شدند.

روش پژوهش
در این پژوهش برای هر دانش آموز نمره ای به ازای هر هفته تعیین و در
کاربرگ کالسی طراحی شده بر روی وبالگ درج گردد .با شروع تعطیالت پیش
آمده ،در همان اولین جلسات کالسی مجازی ،زمان برگزاری آزمونها معین می
شود و این برنامه تا پایان دوره آموزشی با جدیت دنبال می شود .بی شک
استمرار این روش در طول دوران تعطیالت کمک شایانی به حفظ و بهبود کیفی
یاددهی مطالب درسی خواهد انجامید.


شک

 -نمونه پاس نامه را ی شده برای آزمون م ازی ه ت ی شماره 1



شک  -1نمونه برگه آزمون را ی شده برای آزمون م ازی ه ت ی شماره 1

از نقاط قوت این روش می توان به نظم و استمرار و تاکید بر برگزاری آزمونها در موعد مقرر
(جمعه شبها ساعت  ،)21:30تصحیح سریع برگه ها که با توجه به تمام تستی بودن آنها بخوبی
میسر می بود ،اعالم نمرات هر آزمون تا قبل از برگزاری آزمون مرحله بعد بر روی فضای اینترنت
در وبالگ اعالم نمرات اشاره نمود که موجب شد دانش آموزان با جدیت باال به دنبال افزایش
سطح نمرات خود باشند و طبیعتا مقدمات رقابت سالم و پویای آموزشی را میسر می نماید.

[ ]1ذاکری ،یعقوب ( .)1393راهنمای عملی ارزشیابی کیفی-توصیفی ،تهران،
انتشارات آرنا.
[ ]2موسوی ،فرشته ( .)1386آنچه معلم باید درباره ارزشیابی مستمر بداند ،چاپ اول،
تهران ،انتشارات منادی تربیت.
[ ]3ناصری مود ،علیرضا ( .)1392نحوه ارزشیابی مستمر دانش آموزان در درس
شیمی ،استان خراسان رضوی .هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران ،دانشکده شیمی
دانشگاه سمنان.
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تجربه آموزش مجازی شیمی در ایام تعطیالت کرونا با پیام رسان واتساپ
علیرضا ناصری

مود1

1دبیرشیمیدبیرستانهایناحیه 2آموزشوپرورششهرکرمان
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مقدمه

آموزش الکترونیکی و تدریس مجازی باعث افزایش کیفیت ماندگاری
اطالعات در ذهن دانش آموزان می گردد .در این مقاله برای کتابهای درسی
شیمی قبال با استفاده از نرم افزار پاورپوینت محتوای الکترونیکی طراحی شده
است که در تدریس بصورت مجازی از آنها استفاده می شود .مطالب درسی در
این روش با بارگزاری محتوای پاورپوینت هر پایه بصورت فایل  Pdfبر روی تلفن
همراه دانش آموز آغاز می گردد .از آنجاکه در ابتدا گروههای دانش آموزی برای
هر پایه تشکیل شده است و زمان و روزهای تدریس مطالب در گروهها تعیین و
هماهنگ شده است ،امکان بودجه بندی و تهیه طرح درس متناسب با کتاب
درسی نیز فراهم می باشد .به اشتراک گزاری محتوای پاورپوینتها و قرار دادن
پیامهای صوتی در شرح اسالیدهای درسی بارگزاری شده ،باعث می شود ارائه
محتوای آموزشی را بخوبی میسر نماید.
آموزش الکترونیکی و تدریس مجازی باعث افزایش قدرت
بارگزاری اطالعات در ذهن فراگیران می گردد .در این راستا از عناصر
متفاوتی نظیر صوت ،تصویر ،امتحانات کوتاه ،ارتباط متقابل با فراگیر
و سایر موارد برای تاکید مجدد در فراگیری هدفمند استفاده می
گردد .برای استفاده صحیح از فناوری به منظور ایجاد زمینه مناسب
برای یادگیری مستقل و تعاملی نیاز به یک سری محتوای
الکترونیکی داریم که مطابق با محتوای کتب درسی باشد .در این
راستا می توان از امکانات بهروز و آخرین یافتهها و ابزارها در حوزه
تولید انواع محتواهای الکترونیکی و چندرسانهای بهره گرفت.
درآموزش الکترونیک معموال دروس دارای محتوای الکترونیکی
هستند که بصورت آفالین قابل استفاده می باشند.
با فراهم کردن امکان جستجو در اینترنت ،می توان دانش آموز
را به سمت کسب اطالعات به طور مستقل هدایت کرد .از آنجا که
محتوای الکترونیکی در کیفیت یادگیری الکترونیکی نقشی
تعیینکننده دارد ،لذا می توان با بهرهگیری دستاوردهای نوین علمی
در حوزه تکنولوژی آموزشی ،تولید محتواهای ارزشمند را در برنامه
فعالیتهای خود قرار داد .محتوای الکترونیکی نسبتا متنوع می باشد
و بر اساس نیاز استفاده کننده و نوع درس با شکلهای متنوعی
تولید می گردد .بطور کلی در تولید محتوای الکترونیکی از امکانات
نرمافزاری و سختافزاری مناسب بهره گیری میشود.

روش پژوهش
در این روش برای کتابهای درسی شیمی پایه های دهم ،یازدهم و دوازدهم
قبال با استفاده از نرم افزار پاورپوینت محتوای الکترونیک طراحی شده است و در
تدریس مجازی صورت گرفته بخوبی از آنها استفاده می شود .در ادامه از طریق
اشتراک گزاری محتوای پاور پوینتها در قالب اسالید و قرار دادن پیامهای صوتی
برای توضیح هر اسالید ،مطالب درسی به دانش آموزان هر گروه در زمانی
مشخص و برنامه ریزی شده ارائه می شود.

ارائه مطالب درسی در این روش با بارگزاری محتوای پاورپوینت هر پایه بصورت فایل Pdf
بر روی گوشی موبایل شخصی دبیر آغاز می گردد .از آنجاکه در ابتدا گروههای دانش آموزی برای
هر پایه تشکیل شده است و زمان و روزهای تدریس مطالب در گروهها بارگزاری گردیده است،
امکان بودجه بندی و تهیه طرح درس متناسب با کتاب درسی فراهم شده بود.
سعی شده بود در هر جلسه تعداد محدودی از صفحات کتاب درسی اما با قابلیت کامل در
گروه کالسی بارگزاری شود .وجود فایل پاورپوینت کتاب درسی بصورت  Pdfاین قابلیت را مهیا
کرده بود که از آن صفحه خاص کتاب اسکرین شات (نماگرفت) تهیه شود و توسط گوشی شخصی
به آسانی در گروه واتساپی قرار گیرد.
پس از بارگزاری اسکرین شات مربط به هر صفحه از کتاب درسی توضیحات الزم بصورت فایل
صوتی بر روی گروه ارسال می شود تا دانش آموزان برای هر سطر و تصویر کتاب درسی توضیحات
الزم را دریافت نمایند.

شک

 -نمایی از نمونه تدری

مجازی انجام شده برای شیمی یازده

در این روش اشاره به نکات خط به خط کتاب درسی بخوبی توانسته است دانش آموزان مستعد و
ضعیف را بخوبی از یکدیگر متمایز نموده و رقابت سالم و سازنده ای در آزمونها را بین آنها ایجاد
نماید.
[ ]1مایر ،ریچارد ( ،)1384یادگیری چند رسانه ای؛ ترجمه :مهسا موسوی؛ تهران:
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
[ ]2زارعی ،علی ( ،)1396فرصت های آموزشی در شبکه های مجازی و رسانه های
اجتماعی؛ تهران :موسسه فرهنگی هنری دیباگران.
[ ]3عالی ،فاطمه ( ،)1396فرایند تدریس و رسانه های آموزشی؛ تهران :نگار تابان.
[ ]4ناصری مود ،علیرضا ( .)1397کیفیت بخشی به تدریس شیمی دهم و یازدهم با
تولید محتوای الکترونیکی .سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و
پژوهش ،دانشکده فنی محمودآباد ،محمودآباد مازندران.

منابع

چکیده

نتایج و یافته ها

بررسی و تحلیل نگرش آموزشگران شیمی درباره واحدهای درسی آزمایشگاهی
دوره متوسطه نظری و دانشگاهی
مهری اعزازی*  ، 1زهرا

احمدآبادی2

1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان
 2استادیار گروه شیمی ،دانشگاه فرهنگیان

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل دیدگاههای آموزشگران درس شیمی درباره
واحدهای درسی آزمایشگاه در مدارس و دانشگاه انجام شده است .جامعه آماری
دبیران شیمی دوره دوم متوسطه و اساتید شیمی در دانشگاه فرهنگیان میباشد
که نمونههای مورد بررسی به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند .رویکرد انجام
پژوهش از نوع کیفی و روش مورد استفاده فراتحلیل کیفی( فراترکیب) میباشد.
نتایج یافتههای پژوهش نشان میدهد که هر دو گروه از آموزشگران در مدارس و
دانشگاه ،دالیل مشابهی را در کم توجهی به این درس ذکر کردند که اهم آنها
عبارتند از-1 :نداشتن ضریب موثر این درس در آزمونهای سراسری مثل
کنکور(سراسری و ارشد)  -2مهیا نبودن شرایط آزمایشگاهها  -3اشکاالت در
ساختار سازمانی مدارس و دانشگاهها  -4نبود کیفیت الزم در مواد مصرفی در
آزمایشگاهها.

نتایج نشان داد که عدم تمایل آموزشگران شیمی به مشارکت در تدریس دروس آزمایشگاهی
شیمی در چهار مقوله اصلی قرار میگیرند :اول :کم توجهی فراگیران به دلیل این که در مسابقات
سراسری برای ورود به دانشگاه و یا مقاطع باال سهم و تأثیری ندارد .مقوله اصلی در این دسته
مفاهیم نبود تأثیر در آزمون های بعدی دانشآموز یا دانشجوست .دوم :با توجه به تعداد زیاد
جمعیت دانشآموزی و دانشجویی و کمبود امکانات و فضاهای خاص آزمایشگاهی مقوله اصلی
"مهیا نبودن شرایط آزمایش" است .سوم :دیدگاه مسئوالن در احتساب واحد کمتر درسی و پایین
بودن نرخ حق التدریس نسبت به دروس نظری و با تخیصص بودجههای اندک برای آزمایشگاههای
آموزشی و یا حذف پستهای سازمانی کارشناسی آزمایشگاه و در برخی موارد به کارگیری
کارشناسان بدون مهارت و یا ناآشنا با اصول ایمنی و کار با تجهیزات ،و یا نبود مربی و دستیار
معلم در آزمایشگاه مدارس است ،به عبارتی مقوله اصلی" اشکاالت در ساختار سازمانی مدارس و
دانشگاهها" است .چهارم :گران بودن مواد آزمایشگاهی موجب میشود مدارس و دانشگاهها،
استفاده از مواد آزمایشگاهی بی کیفیت را در دستور کار خود قرار دهند یعنی مقوله" نبود مواد با
جدول  -2دلیل عدم تمایل به مشارکت در دروس عملی آزمایشگاهی برخی آموزشگران شیمی
کیفیت" است.

آزمایشگاهها ،از جمله مکانهای مهم آموزشی در مؤسسات
آموزش عالی و مدارس ،میباشند .برخی معتقدند ،آزمایشگاه محل
همراهی علم و عمل با یکدیگر است و در طی این همراهی می تواند
یادگیری پایدار رخ دهد .از سوی دیگر ،اکثر دانشمندان و مربیان علوم
معتقدند که برنامه درسی آزمایشگاهی ،عامل اساسی و مهم در
یادگیری علوم است[.]11-12
با توجه به این که مدارس و دانشگاهها برای پیوند تئوری و
عمل استفاده از آزمایشگاهها را باید مد نظر خود قرار دهند و تفکیک
یادگیریهای نظری و عملی نمیتواند یادگیری جامعی را در پی
داشته باشد ،و در این میان ،آموزشگران با تجربه و تمایل آنان به
شرکت در دروس عملی آزمایشگاهی نقش مهمی دارند .در این
پژوهش به بررسی دالیل عدم رغبت در مشارکت در واحدهای درسی
آزمایشگاهی برخی از آموزشگران شیمی در مقاطع تحصیلی دوره اول
و دوم متوسطه و دوره کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان
میپردازد و پیشنهاداتی جهت ایجاد تمایل و رغبت برای این دسته از
آموزشگران ارائه میکند .سوال پژوهش :دالیل عدم تمایل به استفاده
از آزمایشگاهها در مدارس و دانشگاهها چیست؟

روش پژوهش
رویکرد مورد استفاده در این پژوهش رویکرد کیفی است و با استفاده از
روشهای تحلیل مصاحبه کیفی انجام می شود .بعد از انجام مصاحبه ،با
کدگذاری و استخراج مفاهیم و مقوالت و مقوالت هستهای(اصلی) با روش
فراترکیب نتایج بیان میگردد .جامعه آماری دبیران شیمی با مدارک تحصیلی
ارشد و دکترا همکار در طرح کارورزی دانشگاه فرهنگیان و مدرسان شیمی
دانشگاه فرهنگیان اعم از مدعو و هیات علمی می باشد( که در این پژوهش با
عنوان کلی آموزشگر نام برده شده است) .نمونه مورد بررسی به روش گلوله برفی
انتخاب شدند.

شماره

مدرک
تحصیلی

محل کار

دلیل عدم تمایل

1

دکترا

2

کارشناسی
ارشد

3

کارشناسی
ارشد

دوره
متوسطه
دوم
دوره
متوسطه
دوم
دوره
متوسطه
اول
دوره
کارشناسی
دوره
کارشناسی
دوره
کارشناسی
دوره
کارشناسی
دوره
کارشناسی
دوره
کارشناسی

در آزمونهای سراسری ورود به دانشگاه ،جایگاه و اهمیتی ندارد و دانشآموزان به این دلیل ،دروس آزمایشگاهی جدی نمیگیرند .تعداد باالی جمعیت کالسهای آزمایش گاه با توجه
به فضا و امکانات و نبود مربی دستیار معلم در آزمایشگاه.

4

دکترا

5

دکترا

6

دکترا

7

دکترا

8

دکترا

9

دکترا

امکانات الزم و شرایط مطلوب برای برگزاری مطلوب آزمایشگاه وجود ندارد ،و خطرات بالقوه آزمایشگاه ،عدم آشنایی کافی مربیان در زمینه ایمنی کار با مواد و نبودن
استانداردهای الزم در بسیاری از آزمایشگاههای مدارس.
رفت و آمد تا محل پژوهشسرای دانشآموزی برای انجام آزمایشها ،با صرف وقت و هزینه همراه است .کم شدن ساعات تدریس مرتیط با آزمایشگاه در رویکرد جدید آموزش و
پرورش.
کارشناس ماهر و تجهیزات کافی برای پوشش سرفصل دروس آزمایشگاه وجود ندارد و یا تجهیزات به تعداد کافی و الزم در دسترس نیست.
دروس آزمایشگاه ضریبی در آزمون ورودی دوره ارشد ندارد و از نظر دانشجویان درسی صرفا برای پاس شدن است .و خطرات بالقوه آزمایشگاه .کم اهمیت بودن دروس آزمایشگاهی
از نظر مسئوالن و دانشجویان.
عدم توجه مسئولین به دروس عملی آزمایشگاهی و با حذف پست کارشناس آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان ،کارشناسان به پستهای خدمات اداری آموزشی منتقل شده و از
نیروهای پاره وقت و مقطعی برای پشتیبانی آزمایشگاه استفاده می شود.
صرف وقت زیاد برای برگزاری درس عملی آزمایشگاهی در مقابل ضریب محاسبه کمتر نسبت به درس تئوری که از جهت میزان حق تدریس دریافتی پایین تر است .و خطرات
بالقوه در آزمایشگاه و نبود کارشناس ماهر رشته.
با گران شدن مواد اولیه و مواد شیمیایی برای جرای دروس آزمایشگاهی و همچنین وسایل کاری و تشخیصی مرتبط با آن ،از اقالم ارزان تر و بی کیفیت استفاده میشود که اغلب
اوقات نتیجه الزم برای اجرای آزمایشها ،حاصل نمیگردد .کم اهمیت جلوه کردن دروس عملی آزمایشگاهی از نظر مسئوالن و تلقی واحدهای درسی پرخرج و بیثمر یا کم ثمر.
پایین بودن نرخ حق تدریس دروس عملی که در آزمایشگاه با توجه به سختی کار و از طرفی استهالک بیشتر نیروی کار در اجرای دروس آزمایشگاهی به دلیل آلودگیها ،کم
اهمیت جلوه کردن این دروس از نظر دانشجویان.

جدول -3فرا ترکیب دالیل کم توجهی به درس آزمایشگاه از نظر آموزشگران شیمی
مفاهیم

مقوله

1

در آزمون های سراسری ورود به دانشگاه ،جایگاه و اهمیتی ندارد و دانشآموزان به این دلیل،
دروس آزمایشگاهی را جدی نمیگیرند.

نداشتن ضریب در کنکور سراسری

2

دروس آزمایشگاه ضریبی در آزمون ورودی دوره ارشد ندارد و از نظر دانشجویان درسی صرفاً
برای پاس شدن است.

نداشتن ضریب در کنکور ارشد

نبود تأثیر در آزمون های بعدی

3

تعداد باالی جمعیت کالسهای آزمایشگاه با توجه به فضا و امکانات و نبود مربی دستیار معلم
در آزمایشگاه

جمعیت زیاد

4

خطرات بالقوه آزمایشگاه و نبود امکانات ایمن در محیطهای آزمایشگاهی

خطرات آزمایشگاه

مهیا نبودن شرایط آزمایش

5

امکانات الزم و شرایط مطلوب برای برگزاری مطلوب آزمایشگاه وجود ندارد

کمبود امکانات

6
7

تجهیزات به تعداد کافی و الزم در دسترس نیست.
پایین بودن نرخ حق التدریس دروس عملی که در آزمایشگاه با توجه به سختی کار و از طرفی
استهالک بیشتر نیروی کار در اجرای دروس آزمایشگاهی

نبود تجهیزات الزم

8

عدم توجه مسئولین به دروس عملی آزمایشگاهی و با حذف پست کارشناس آزمایشگاه در
دانشگاه فرهنگیان

9

با گران شدن مواد اولیه و مواد شیمیایی برای اجرای دروس آزمایشگاهی و همچنین وسایل
کاری و تشخیصی مرتبط با آن ،از اقالم ارزانتر و بیکیفیت استفاده می شود

ردیف

مقوله هسته ای

پایین بودن نرخ حق التدریس
اشکاالت در ساختار سازمانی
حذف پست کارشناس آزمایشگاه در دانشگاه

گران بودن مواد اولیه

نبود مواد با کیفیت

[].9اصفا ،آ .)1385( .طرح پژوهشی :بررسی علل اجرا نشدن فعالیت های عملی در آموزش علوم دوره
متوسطه مدارس استان تهران ،کارفرما :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
] ]11کریمی زاده ،امین .تقوی ،سیدعبدالمناف( .)139۷نقش آزمایشگاه در آموزش شیمی ،دهمین
کنفرانس آموزش شیمی ایران ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
[]12بدریان ،عابد .کامیابی ،شریف( )1394یاددهی و یادگیری شیمی در آزمایشگاه ،مبنای خرد چاپ اول

منابع

مقدمه

چکیده

نتایج و یافته ها

بررسی کجفهمیمبحثآنتروپی دردانشجومعلمان مقطعلیسانس رشتهآموزش شیمیدانشگاهفرهنگیان
فاطمهشیردل،* 1مائدهاورعی، * 1سیدمحسنموسوی

2

 1دانشجومعلم،کارشناسی آموزششیمی،مرکزآموزشعالیشهیدشرافت،دانشگاهفرهنگیان،تهران،ایران
 2استادیارگروهشیمیدانشگاهفرهنگیان،تهران،ایران

چکیده

نتایج و یافته ها

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل موثر بر عالقه مندی و عدم
عالقه دانش آموزان به کالس شیمی ،در دوکالس پایه یازدهم دبیرستان
موفقیان است .پس از ارائه پرسشنامه به دانش آم وزان ،پاسخ های آنها که بر
اساس مشکالت آموزشی مطرح کرده ب ودند؛ دسته بندی شد  .عوامل زیادی
از قبیل ویژگی های معلمان ،ویژگی های دانش آموزان ،برنامه های درسی ،
حمایت عاطفی از دانش آموزان ،استفاده کردن از روش های نوین تدریس ،
متغیر های آموزشی ،متغیر های جو کالسی ،ایجاد فضای یادگیری مث بت
و  ....بر عالقه مندی دانش آموزان تاثیرگذارند که در این پژوهش به بررس ی
و میزان تاثیرگذاری تعدادی از آن ها پرداخته شد .پس از بررسی عوام ل
موثر بر عالقه مندی دانش آموزان ،راه حل هایی برای رفع مشکالت
آموزشی و ایجاد جذابیت بیشتر در کالس در س ،برای دانش آم وزان ارائ ه
شد .

در م ورد دالیل بی عالقگی دانش آموزان به کالس شیمی ،همانطور که مشاهده می کنید؛
زیاد بودن حجم مطالب درسی و پراکندگی و نامفهوم بودن متن کتاب جزو مهم ترین دالی ل
دانش آموزان برای بی عالقگی و بی انگیزگی نسبت به کالس درس شیمی است .

مقدمه

مطالعه کتاب های پرحجم ،همچنین باعث خستگی ذهن دانش
آموزان می شود .در کالس درس شیمی به دلیل ارتباط تنگاتنگ
مطالب درسی با زندگی دان ش آموزان و همچنین وج ود
آزمایشهای مرتبط با هر درس ،امکان بیشتری برای ایجاد
محیط شاداب فراهم است اما برخی از معلمان ،به دلیل حجم زی اد
کتاب درس ی ،فرصت الزم بر ای انجام آزمایش های درسی ر ا
پیدا نمی کنند و این امر موجب محر وم شدن دانشآم وزان از
بخش مهمی از لذت یادگیری درس شیمی میش ود .لذا بهتر اس ت
که برای ایجاد محیط متنوع و شاداب ،معلمان درس شیمی ،ب ا
وجود کتاب درسی حجیم ،بخشی از جلسات کالس را به انج ام
آزمایش های کتاب درسی اختصاص دهند تا بتوانند فرآین د
یادگیری را در کالس درس خود بهب ود ببخشند .همچنین میتوان
با استفاده از روش های تدریس فعال و نمایش فیلم های جال ب،
عالقه ی دانش آموزان به کالس شیمی را بیشتر کرد.

روش پژوهش
این پژوهش در سال تحصیلی  98- 97و با مشارکت تعداد  55نفر از
دانش آموزان پایه یازدهم مقطع متوسطه دوم دبیرستان دختر انه موفقیان ،
انجام شد .برای انجام این پژوهش از روش های توصیفی _ تحلیلی و برای
جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است .

برای مثال در مبحث انرژی در کتاب درسی شیمی یازدهم با استفاده از روش ویلیام روم ی
مشخص شد؛ ضریب درگیری متن ( ) 44/0است و این نشان دهنده ی آن است که متن
مربوط به مبحث انرژی به صورت فعال نوشته شده است؛ اما ضریب درگیری تصاویر
( ) 12/0و ضریب درگیری تمرینات پایانی ( ) 8/2نشان دهنده ی غیرفعال بودن تصاویر و
تمرینات پایانی این بخش از کتاب است و دانش آموز را در یادگیری درگیر نمی کند] 2[.
همچنین با استفاده از روش بلوم در مبحث دما مشخص شد که  ۴۵درصد از مطالب به
دانش امور واقعی ۳۵ ،درصد به دانش مفهومی ۱۰ ،درصد به دانش روندی و  ۱۰درصد
به دانش فراشناختی پرداخته شده است.

[ ] 1زاهدعادل،کریمی یوسفی سیده هایده،مهدی معینی کیا ، 1392،نقش مؤلفه
های کیفیت زندگی در مدرسه در پیش بینی اشتیاق به مدرسه دانش آموزان
دختر،دومین کن گره روان شناسی اجتماعی ایران ،پایگاه مرکز اطالعات علم ی
جهاد دانشگاهی.
[ ] 2مقاله تحلیلمحتوایمفاهیم مربوط بهانرژی در کتاب درسیشیمییازدهم 
سال 1396بااستفاده ازروشویلیام رومی ،قربانی ,محمدرضا؛ مصطفی
منتظرغیب وداریوش شرفی، ۱۳۹۷ ،تحلیلمحتوایمفاهیم مربوطبهانرژی 
در کتابدرسی شیمییازدهم سال 1396بااستفاده ازروشویلیام
رومی ،دهمین کنفرانس آموزششیمیایران ،تهران ،دانشگاهعلموصنعت 

منابع

بررسی اشتیاق بهمدرسهدانشآموزان،درخأل وبدونتوجه بهه
عوامل مؤثردرآنصحیحنیست .مؤلفهعواطفمنفهیواشهتیاق
بهههمدرسهههدانهههشآمههوزان،رابطهههمنفهههیمعنههادارینشههانمهههی
دهد] 1[.

دریافت چنین بازخوردی از پاسخ های دانش آموزان موجب شد تا به تحلیل محتوای
کتاب درسی شیمی یازدهم توجه بیشتری کنیم .به طور تصادفی مباحثی از کتاب شیمی پایه
یازدهم را انتخاب کرده و با روشهای مختلف مانند روش بلوم و روش ویلیام رومی آنها ر ا
تحلیل محتوا کردیم .همچنین از مقاالتی که مباحث کتاب یازدهم را تحلیل محتوا کرده بودند
کمک گرفتیم .با دنبال کردن این روند به نکات جالبی در مورد کتاب درسی دست یافتیم.

بررسی کج فهمی مبحث آنتروپی در دانشجومعلمان مقطع لیسانس رشته آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان
فاطمه شیردل ،*1مائده اورعی، *1سید محسن

موسوی2

 1دانشجو معلم،کارشناسی آموزش شیمی ،مرکز آموزش عالی شهید شرافت ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
 2استادیار گروه شیمی دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران

چکیده

نتایج و یافته ها

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی میزان کج فهمی دانشجومعلمان دانشگاه
فرهنگیان مرکز شهید شرافت ،در مبحث آنتروپی ،است .این مقاله در پی بررسی
مباحث تخصصی آنتروپی نبوده؛ بلکه تالش دارد تا میزان درک دانشجومعلمان
سال اولی ،دومی ،سومی و چهارمی از این مبحث ،نسبت به یکدیگر سنجیده
شود و تاثیر آموزش های دانشگاه بر درک بهتر این مفهوم ،مشخص گردد.
دانشجومعلمان در دروس شیمی فیزیک  1و  2این مبحث را مطالعه می کنند.

دانشجویان سال های دوم و سوم که در حال مطالعه دروس شیمی فیزیک 1و 2هستند ،توانسته
اند گزینه صحیح را انتخاب کنند اما نکته آنجاست که دانشجویان سال چهارم هم این دروس را
مطالعه کرده اند اما میزان پاسخ های صحیح آن ها ،مشابه دانشجویان سال اول است که اصال این
دروس را مطالعه نکرده اند! گویا دانشجویان به جای فهم عمیق مطالب ،بیشتر به حفظ کردن
مطالب درسی پرداخته اند و با گذشت یکسال از مطالعه آن دروس ،مطالب را فراموش کرده و کج
فهمی آنان باقی مانده است.

شیمی علمی تجربی است و در عین حال دارای مفاهیم انتزاعی
نیز هست .درک مفاهیم انتزاعی در فهمیدن ساز و کار واکنش های
شیمیایی و تغییرات ماکروسکوپی ،اهمیت زیادی دارد .بسیاری از
معلمان برای کمک به درک این مفاهیم انتزاعی ،سعی می کنند
مثال هایی ملموس بزنند .اما این تالش ها گاهی منجر به ایجاد کج
فهمی هایی اساسی در ذهن دانش آموزان می شود .حتی مشاهده
می شود که تعداد زیادی از معلمان ،خود درگیر کج فهمی هایی
مشابه دانش آموزان هستند .به همین دلیل شناسایی و رفع کج
فهمی ها در ذهن معلمان اهمیت زیادی دارد.
در این مقاله تالش شده است تا میزان کج فهمی دانشجو
معلمان رشته آموزش شیمی سال اول تا چهارم ،از مبحث آنتروپی
بررسی شود .همچنین تالش شده است با مقایسه میزان کج فهمی
دانشجویان سال اول تا چهارم ،میزان کارآمدی تدریس مبحث
ترمودینامیک در طول دوره ی کارشناسی ،درکاستن کج فهمی
دانشجویان ،بررسی شود.

روش پژوهش
این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است .برای اجرای
پروژه حاضر ابتدا به بررسی کج فهمی های محققان در رابطه با مباحث مختلف
شیمی پرداخته شد .سپس با مشورت با استاد راهنما ،برای بررسی این موضوع،
پرسشنامه ای حاوی سه سوال طراحی شد و در اختیار دانشجویان سال اول ،سال
دوم ،سال سوم و سال چهارم دانشگاه فرهنگیان ،قرار داده شد .علت انتخاب
دانشجویان سال های مختلف تحصیلی آن بود که تأثیر آموزش های دانشگاه و
دروس مختلف از جمله شیمی فیزیک  1و  ،2بر برطرف شدن کج فهمی های
دانشجویان پایه های مختلف بررسی شود.

[ ]3شاه محمدی،معصومه ( ،)1388مطالعه تاثیر دیدگاه بی نظمی بر درک دبیران
شیمی از مفهوم آنتروپی ،کارشناسی ارشد ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  -دانشگاه
تربیت دبیر شهید رجایی  -دانشکده علوم پایه – تهران -ایران -منتشر شده در
فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران ،سال ششم  ،شماره  ، 21تابستان ، 1390
.189_206
[ ]6امیری افسانه ،تدین سیمین ،توکلی زینب ،1392 ،مقایسه کج فهمی های مفهوم
آنتروپی برای دانش آموزان سال آخر
دبیرستان و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته شیمی ،هشتمین سمینار
آموزش شیمی ایران ،دانشکده شیمی دانشگاه سمنان ،سمنان.

منابع

مقدمه

واژگان کلیدی :آنتروپی ،کج فهمی ،دانشجومعلمان ،آموزش شیمی

بررسی چالشها و ارایه راهکارهای بهبود آموزش آنالین(برخط) شیمی با اجرای طرح معلم یار
سيفالهرنجبر،1شریفکاميابی ،2حسنحذرخانی3

۱آموزشوپرورشمنطقه 1۷تهران
2دانشگاهفرهنگيانواحدشهيدبهشتیتهران
3سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی

با توجه به جایگاه مهم فناوی های نوین در آموزش اثربخش بدون
شک این معلمان هستند که کليد کاربرد اثربخش فناوری در جهت
بهبود یادگيری را در دست دارند ،لذا تغيير در نگرش معلمان برای
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در محيط آموزش باعث خواهد
شد که آنها نيز در چرخه آموزش و همگام شدن به تغييرات
پرشتاب عصر حاضر ،یادگيرندگانی مادام العمر باشند .بنابراین،
نخستين جایگاه تلفيق فناوری اطالعات و ارتباطات با برنامه درسی
در حالت عام و تدریس و فرایند یاددهی و یادگيری در حالت خاص
که بر آن تأکيد میشود ،پرورش حرفهای معلمان است.چشم
اندازهای پيش رو و دستاوردهای کشورهای پيشرفته و لزوم بهره
مندی از روش فناورانه با اجرای طرح معلم یاران سبب کاهش چالش
های آموزش فناورانه گردید.
)2چالشهای آموزش آنالین
کاهش ارتباط چشمی و کالمی ،زیرساخت اینترنتی ضعيف ،تعدد
رسانه ها ،نياز به آموزش معلمان ،آزادی عمل دانش آموزان در فضای
مجازی و افزایش ناهنجاری های ناشی از آن و . ...
)3چشم اندازهای آموزش فناورانه
پيشگيری از بيماری مسری ،برگزاری مدارس و دانشگاه ها با وجود
بدی آب و هوا،کاهش گازهای گلخانه ای،توسعه زیر ساخت آموزش
فناورانه ،تکرارپذیری و انعطافپذیری بيشتر آموزش مجازی،
همافزایی بيشتر بين معلمان و دانش آموزان ،بروز و ظهور خالقيت
دانش آموزان خالق و ...

با توجه به امکانات کم ،برنامه کاربردی واتساپ و شاد در مقایسه با برنامه ادوب کانکت و اسکای
روم و غيره همچنين مواجه شدن همزمان یک معلم با  138دانش آموز پایه دهم و  112دانش
آموز پایه دوازدهم ،در پيشبرد اهداف آموزشی و هدایت کالس مجازی حضور معلم یاران تثبيت
شد .و با انجام پژوهش نتایج زیر حاصل شد.
 ایجاد نگرش حرفهای نسبت به یکی از مهم ترین بخشهای صنعت آموزش مجازی
 افزایش ميزان عالقه مندی دانش آموزان به شرکت در کالس های آموزشی آنالین و یادگيری
مهارتهای جدید.
 تسلط بيشتر معلم ها و تجربه اندوزی معلم یاران در مدیریت سامانه آموزش مجازی
 تدارک تدوین اوليه استانداردهای الزم برای آموزش آنالین.
 دسترسی به فرایند ارزشيابی درآموزش آنالین .
 ارایه کارورزی به روش جدید ،سامانه آموزشی الکترونيکی.
 توليد بيش از 50فایل پاورپوئينت توسط معلم یاران (تبدیل کتاب درسی به پاورپوئينت).
 توليد و انتشار محتوای فن آوری آموزشی محتوای درسی الزم توسط معلم یاران با راهنمایی
معلم شيمی.
 جستجو ،ذخيره و توليد فایلهای ویدیوئی محتوای درس و به ویژه آزمایشهای شيمی.
 بکارگيری محتوای ویدیویی سایر همکاران شيمی در کالس آموزش مجازی شيمی.

مقدمه

تهدید ناشی از ویروس کرونا فرصت مناسبی را برای پرداختن به
آموزشهای فناورانه در دانشگاهها و مدارس ایجاد کرد .نمونه مورد مطالعه که در
آن از گویه فرم فعاليتهای تدریس در کالس آنالین ،گویه مشاهده فعاليتهای
عملی معلم یاران (دانش آموزان دوره دوم متوسطه ،دانشجویان کارشناسی
دانشگاه فرهنگيان دارای واحد کاروزی) و اعضای گروههای آموزشی استفاده
شده است .در این پژوهش چالشها و چشم اندازههای آموزش آنالین بيشتر
نمایان شد .سپس دادههای حاصل از پژوهش به صورت منسجم جمعبندی و
مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت و در تناسب هر چالش پيشنهادهایی ارایه
گردید ،این امر مهم که آموزش مجازی حتی در کالسهای حضوری هم می-
تواند نقش موثری داشته باشد ،توام با افزایش مشارکت فعال دانش آموزان ،توليد
محتوای الکترونيکی متنوع ،افزایش اشتياق و عالقمندی فراگيران ،افزیش
رضایتمندی والدین ،نحوهی مدیریت کالس آنالین ،بهبود فرایند آموزش آنالین،
باال بردن تعامل در آموزش الکترونيکی ،افزایش کارایی معلم یاران و ارایه
کارورزی به روش جدید از نتایج بسيار خوب این پژوهش است.

اطالعات دست اول و واقعی به دست آمده از چالش ها و چشم اندازه ها جمع آوری و طرح
معلم یاران به بهبود فرایند آموزش آنالین کمک کرد تا با توجه به پذیرش جامعه آموزشی کشور،
مبنی بر ضرورت آموزش آنالین ،زمينه برای آموزش موثر ،تعاملی و فراگير فراهم شود .معلم یاران
با شرکت در سامانه مدیریت آموزش الکترونيکی ،کمبود ها را به فرصت ها تبدیل کرده روند
آموزش را را بهطور خودکار مدیریت کردند.

روش پژوهش
روش پژوهش عملی با همياری معلمان ،معلم یاران(دانشجو معلم شيمی و
طرح معلم یاران توسط معلم ،دانش آموزان متوسطه دوره دوم ،اساتيد و مولفان
کتاب های درسی طراحی ،اجرا و منتج به نتایج مطلوبی گردید.

[1]. Dr Rob Gill and Associate Professor Kwamena KwansahAidoo Public Relations and Communications, (2008). ICT as an
effective education vehicle for socially responsible culture in the
office environment, Readings in Education and Technology:
Proceedings of ICICTE.
[2]. Lincoln Gill, Barney Dalgarno, (2010). How does preservice teacher preparedness to use ICTs for learning and
?teaching develop during the first two years of teacher training
Proceedings ascilite Sydney.
[.]3سيف ،علیاکبر(،)1394روانشناسیپرورشینوین،ص.14
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یکیاز وسایل آموزش ،کتب درسی است ،که در دسترس همه دانش آموزان
قرار دارد و پایه آموزش و منبع درسی دانش آموزان است .برای اولین قدم بایستی
کتب درسی بصورت شایسته ای به این مفاهیم بپردازد و دانش آموزان را برای
فهم و کاربرد این علم در زندگیشان آماده کند .این مقاله سعی دارد عالوه بر
معرفی مفهوم شیمی سبز واصول دوازده گانه آن به بررسی میزان اهتمام مولفان
کتب درسی به این موضوع بسیار مهم در کتب نظام قدیم و نظام جدید بپردازد و
به مقایسه ای بین میزان اهتمام به شیمی سبز در کتب نظام جدید نسبت به
کتب یکی دیگر از کشور های توسعه یافته می پردازیم که توانسته دراین زمینه به
دستاوردهای مناسبی برسد تابتوانیم به یک سوال پاسخ دهیم که تا چه حد
توانسته ایم نسبت به اهمیت شیمی سبز وتاثیر آن درآینده جوامع ،خوراک فکری
آینده سازان این مرزوبوم را تهیه کنیم؟

اگر نگاه مناسبی به فرایند تعلیم وتربیت ونقش مهم فراگیر
درآن داشته باشیم ،خواهیم دید که در این فرایند نیاز است فراگیر
محتوایی دریافت کند که نقش کلیدی وهمه جانبه در زندگی او
داشته باشد وزمینه ی مناسبی برای آینده سازی او فراهم آورد ،در
حال حاضر که دانش آموزان را با وجود کنکور وامتحانات مختلف از
درک عمیق مفاهیم موجود در کتب درسی ونگاه کاربردی به مباحث
محروم میکنیم الزم است معلمان عزیز اهداف واالی مفاهیم موجود
در کتب درسی را به دقت وبا یک برنامه درسی مناسب برای دانش
آموزان شرح دهند وبا دانش آموزان از هدفی که ورای یادگیری این
مطالب وجود دارد سخن بگویند.
یکی از مباحثی که خوشبختانه در کتب درسی شیمی نظام
جدید به آن پرداخته شده است و واقعا جای بحث دارد ،شیمی سبز
می باشدکه اگر درست مفاهیم آن برای آینده سازان شرح داده شود
و در این زمینه بتوان آنان را به طبقات باالی یادگیری رساند،
ودرضمن موفقیت آنان را در یادگیری این موضوع محدود به پاسخ به
سواالتی ندانست میتوان انتظار داشت آینده سازانی پرورش یافته اند
که در هرمقطع وجایگاهی قرار بگیرند شهروندان خوبی هستند که
زمین را به جایگاه بهتری برای زیستن تبدیل می کنند .آینده سازانی
که در مواجه شدن با کلمهی توسعه ی پایدار به صرف خواندن
وگذشتن از آن بسنده نمی کنند و مواردی که الزم است دراین
زمینه به آن پایبند باشند را به یاد می آورند .آینده سازانی که از
تاثیر رفتار وتصمیمات خود بر محیط زندگی آگاهند ودائما درراستای
بهبود وضعیت جهان برای زندگی می کوشند.
شرط الزم برای تربیت اینچنین آینده سازانی این است که از
تاثیر شگرف بیان مباحث در کتاب درسی وکالس درس غافل نشویم
وهدف واالی بیان برخی مباحث در کتب درسی را درنظر داشته
باشیم وبا نگاهی به روز به بررسی وبیان آنها بپردازیم واز تالش برای
فراگیری هرچه بیشتر این مباحث فرونگذاریم.

روش پژوهش
داده های استفاده شده حاصل بررسی کتب شیمی پایه متوسط دوم(نظام قدیم و نظام
جدید) ایران و آمریکا میباشد.
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دراین مقاله می توان به این نتیجه رسید که در نظام آموزشی قدیم مطالب مرتبط با شیمی
سبز در کتاب اول دبیرستان جمع آوری و ارایه شده بود وعدم طرح سواالت کنکور از این کتاب
غالبا سبب توجه کمتر به این کتاب می شد و همین موضوع دلیلی برآن بود آموزش موضوعات
مهمی همچون شیمی سبز ومحیط زیست جزو اهداف اصلی درس شیمی در دوره چهارساله
دبیرستان محسوب نشود ومورد بی توجهی قرار گیرد و نگارش کتب شیمی دوم ،سوم وچهارم
دبیرستان با نگاه آموزش مفاهیم اصلی نیز مزیدی براین علت می شد اما دربررسی کتب شیمی
نظام جدید اهمیت شیمی سبز وارتباط ناگسستنی شیمی با زندگی بیشتر از هرزمان دیگری مورد
توجه قرار گرفته است و مطالب مرتبط با اصول شیمی سبز در جای جای این کتب مشاهده
میشود وبخش ویژه ای از شیمی دهم به صورت کامال مستقیم به این موضوع با اهمیت اشاره کرده
است که بسیار نوید بخش می باشد و می توان به روند مثبت کتب درسی در آموزش شیمی
امیدوار بود .اما همچنان باید توجه داشت که دربررسی کتب مورد استفاده در کشور پیشرفته ای
مانند آمریکا حدود25درصد مباحث به شیمی سبز اختصاص یافته است واین کشور توانسته به
خوبی به نسبت اهمیت این موضوع آن را مورد توجه قرار دهد وآینده سازانش را به طور کامل با
این موضوع آشنا سازد پس الزم است مسئولین مربوطه ومولفان محترم کتب درسی در کشور ما
نیز از اهمیت این موضوعات غافل نشوند تا بتوانیم آینده ای بهتر برای ایران عزیزمان بسازیم.

آهَسش ًاًَضیوی ٍ ًاًَفٌاٍری در دبیزستاى با رٍیکزد آسهایطگاّی
آرسٍ هقذم ًژاد ،الْام بْزاهی
دبیز ضیوی ٍ ًاًَضیوی  ،کارضٌاس ارضذ ضیوی هعذًی  ،آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستاى دسفَل،پژٍّطسزای فزّیختگاى دسفَل
هذرس ضیوی ،کارضٌاس ارضذ ضیوی تجشیِ

چکیذُ
ًاًَ ضیوی یا فٌاٍرری پذیذُ اجتٌاب ًاپذیزی ّشارُ سَم بِ ضوار هی رٍد کِ بِ
سزعت جایگاُ خَد را در بیي علَم پیذا کزدُ است .فٌاٍری ًاًَ رٍیکزدی جذیذ بِ
کلیِ علَم ضاهل فیشیک ،ضیوی ،ریاضی ٍ هٌْذسی در هقیاس ًاًَ است ٍ ًوی تَاى
آى را بِ تٌْایی رضتِ جذیذی هحسَب کزد .داًص آهَساى بِ عٌَاى سزهایِ ّای
بالقَُ یک جاهعِ هی بایست در هذارس با ایي علن جذیذ آضٌا ضذُ ٍ علَم ٍ فٌاٍری
ًاًَ بِ صَرت هٌسجن ٍ ّذفوٌذ در بزًاهِ آهَسضی ضیوی گٌجاًذُ ضَد .اس دیگز
هشیت ّای علَم ًاًَ با دیگز علَم ،قادر ساختي داًص آهَساى ٍ داًطجَیاى بِ درک
بْتز ارتباط بیي علَم هختلف هی باضذ .در ایي ًَضتار رٍش آهَسش علَم ٍ فٌاٍری
ًاًَ با استفادُ اس ابشارّای آهَسضی ٍ با تکیِ بز آهَسش فعال بزرسی هی ضَد.

.

هقذهِ

 -1مقدمه

ًاًَتىٌَلَطی یه حَصُ علوی ًَظَْس ٍ دس استثاط تا علَم ضیوی ،هَاد،
داسٍساصی ٍ اًشطی هی تاضذ وِ تِ سشعت دس حال تَسعِ ٍ پیطشفت است.
دس دٍ دِّ اخیش سضذ چطوگیشی دس صهیٌِ تحمیمات آهَصضی ًسثت تِ
علن ٍ فٌاٍسی ًاًَ ٍ واستشد گستشدُ آى دس علَم هختلف صَست گشفتِ است.
[]1
اص ایٌشٍ ّوضهاى تا تَسعِ پظٍّص ٍ فشاگیشی علن ًاًَ ،داًطوٌذاى
هتَخِ ًیاص هثشم آهَصش ٍ تیاى هفاّین ایي داًص تشای داًص آهَصاى
دسهماطع تحصیلی هختلف ضذُ اًذ .هفاّین اصلی ًاًَ وِ  ۹ایذُ تضسي
ًاهیذُ هی ضًَذ ضاهل سایض؛ اًذاصُ؛ ساختاس هادُ؛ ًیشٍّا ٍ تشّن وٌص¬ّا؛
اثشات وَاًتَهی؛ خَاظ ٍاتستِ تِ سایض ٍ خَد آسایی هی تاضٌذ.
آهَصش ایذُ ّای تضسي دس طَل دٍسُ تحصیلی هتَسطِ یه چاسچَب
علوی تشای پیطشفت ٍ تْثَد تلٌذ هذت دسن فْن داًص آهَصاى دستاسُ
هحتَای علن ایداد هی وٌذ ٍ تِ داًص آهَصاى ٍ هعلواى ایي فشصت سا هی
دٌّذ تا ایذُ ّا سا دس طَل دٍسُ تحصیلی خَد هَسد تشسسی لشاس دٌّذ ٍ
دسن عویك ٍ هفْوَهی ًسثت تِ ایي ایذُ ّا پیذا وٌٌذ[2].

رٍش پژٍّص
 -2روش پژوهص

دس ایي پظٍّص داًص آهَصاى پایِ ّفتن تا دٍاصدّن دس والع ّای فَق تشًاهِ
تحت عٌَاى "آهَصش ًاًَضیوی" ٍ "پظٍّطگش خالق" ضشوت وشدًذ .ایي دٍسُ ّا تِ
صَست تشهیه ٍ دس  4تشم تشگضاس ضذ.
دس ایي پظٍّص چٌذیي سٍش گًَاگَى تشای آهَصش ًاًَ ٍ ووه تِ فشایٌذ
یاددّی -یادگیشی استفادُ ضذ وِ ضاهل:
-1یادگیشی تا هذل ّا ٍ ًشم افضاسّای آهَصضی ضیوی
-2یادگیشی تا هذل ّای ٍ سشگوی ّای عیٌی
-3استفادُ اص فیلن ّای آهَصضی دس هَسد تاسیخچِ ،تَصیف سایض ٍ واستشد
ًاًَهَاد
-4یادگیشی تشهثٌای تعشیف یه پشٍطُ آصهایطگاّی

ًتایج ٍ یافتِ ّا
1-3نتایج وبحث

فشایٌذ یاد دّی -یادگیشی تش سٍی داًص آهَصاى دٍسُ هتَسطِ اًدام ضذ .صهاى ّش خلسِ حذٍدا ۹۰
دلیمِ تطَل اًداهیذ ٍ تِ تشصسی هَاسد صیش پشداختِ ضذ.
تشای تشسسی هیضاى یادگیشی ٍ اسصضیاتی اص داًص آهَصاى ایي هَاسد تِ واس تشدُ ضذ:
الف) یه پشسطٌاهِ تاص تشای تشسسی دسن داًص آهَصاى اص اًزاصُ ٍ همیاع ،دستاسُ ایٌىِ چگًَِ هی
تَاًین ًاًَ رسات سا هطاّذُ وٌینٍ ٍ ،یظگی ّای ٍاتستِ تِ اًذاصُ.
ب) تشگِ ّای پشسص داًص آهَساى وِ دس طَل خلسات پش ضذُ اًذ.
ج) هصاحثِ ّای فشدی ًیوِ ساختاس یافتِ تعذ اص اخشا
د) تشسسی گضاسش هشتَط تِ پشٍطُ
 -1-3بررسی اندازه و مقیاس
ایي تشسسی ًطاى داد وِ تَاًایی داًص آهَصاى دس دسن هفَْم
اًذاصُ ٍ همیاع تِ تَاًایی آى¬ّا دس توایض لایل ضذى تیي اًذاصُ ٍ
همیاع اضیا هی تاضذ ٍ ایي دسن هعوَال اص طشیك همایسِ اضیائی
وِ هی تَاًٌذ تِ چطن تثیٌٌذ ٍ یا تصَس وٌٌذ(هثل فَاصل ویْاًی،
اًذاصُ اتاق،اهمیاع اتوی ) تشای آًْا تِ دست آهذُ استّ ،وچٌیي
هیضاى دسن داًص آهَصاى هتاثش اس سي ،لطع تحصیلی ،تداسب ٍ
هحیطی وِ دسآى سضذ افتِ اًذ ًیض هی تاضذ.
 -2-3ابسار و تجهیسات
اغلة داًص آهَصاى اظْاس داضتٌذ وِ تشش دادى واغز تِ طعاتی تِ طَل چٌذ ًاًَهتش تا لیچی ّای
هعوَلی اهىاى¬ریش استٍ ،لی تا توشیٌات اًدام ضذُ دس تخص دٍم آى¬ّا هتَخِ ضذًذ وِ تشای
خشد وشدى اضیا آًْا ًیاص تِ اتضاسی داسًذ وِ اتعادش هتٌاسة تا اًذاصُ اضیائی است وِ هی¬خَاٌّذ
تِ آى همیاع تشساًٌذ.
3-3ویژگی های وابسته به اندازه
داًص آهَصاى دستاسُ ٍیظگی ّای ٍاتستِ تِ سایض ّیچگًَِ
ایذُ ای ًذاضتٌذ ،آًْا هعتمذ تَدًذ وِ اضیا اًذاصُ ّای ثاتت
داسًذ .ایي اهش دس اتتذا تاعث تشٍص تشخی هطىالت ضذ .اها
داًص آهَصاى تِ تذسیح پزیشفتٌذ وِ تغییش دس ٍیظگی ّای
هادُ تِ دلیل سایض تغییش سایض اضیا اهىاًپزیش است
-4-3نکات مثبت و منفی فناوری نانو در جامعه
از دانش آموزان خواسته شد تا نظر خود را در مورد اثرات مثبت یا منفی فناوری
نانودر جامعه بیان کنند .در حین بحث بعضی دانش آموزان موضع گیری های افراطی
درباره پذیرفتن و دفاع از نانوفناوری و یا نپذیرفتن آن اتخاذ کردند .پس از یکسری گفتگو
بیشتر دانش آموزان توافق داشتند مبنی بر اینکه نانو فناوری و علم نانو دانشی ضروری است
و اینکه فرد خود می تواند درباره بی استفاده بودن و یا خطرات بالقوه آن تصمیم گیری کند.

آموزشًمبحثًچارچوبًهایًآلی-فلزیًباًرویکردًزمینه-محورً
راضیهًصفاییًمقدمًً،النازًرشتیًزاده
کارشناسیًآموزشًشیمیً،دانشگاهًفرهنگیانًتهران
استادیارًآموزشًشیمیً،دانشگاهًفرهنگیانًتهران

چکیده
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 MOFها یا همان چارچوبهای فلز-آلی ترکیبات بلوری و جزء
ترکیبات نانو متخلخل به حساب میآیند.این مواد در زمینههای
مختلف از جمله حذف جذبی ،جداسازی مواد سمی از فازهای گازی
و مایع و سوخت ،اکسایش و کاهش ،رسانایی ،استفاده به عنوان
کاتالیزور ،انواع حسگرها ،کاربردهای پزشکی و بیولوژیکی ،کاتالیست-
ها ،لومینسانس ،حذف مواد سمی ،جداسازی ،سلول خورشیدی و نانو
فیلتراسیونها ،نانوراکتورها و جاذب میباشد .هدف ،آموزش این
مبحث بصورت زمینه محور میباشد .این نوع آموزش در واقع بدین
معنی میباشد که برای یادگیری میبایست زمینه و بافت هر نکته
آموزشی ،شناسی و شناسانده شود تا یادگیرنده بتواند دلیل و معنایی
در محیط اطراف خود بیایند ،یادگیری کاربردیتر و راحتتر صورت
میگرد]1[.
درواقع ،معلمان با برشمردن هریک از کاربردهای این ترکیبات
در موضوعات کتاب حس کنجکاوی و دیگر اهداف آموزش زمینه-
محور را در وی بر میانگیزند .طی بررسی کتابهای درسی دوره دوم
متوسطه به مبحثهایی رسیدیم که میتوان کاربرد  MOFها را در
آن حیطه گنجاند؛ مبحثهایی چون :نور (کاربرد این مواد در سلول-
های خورشیدی و بعنوان سنسور) ،اتم های گازی و جذب آنها در
هوا کره (کاربرد بعنوان جاذب گازها بخصوص گازهای سمی) و
مبحث آب آهنگ زندگی (کاربرد در فیلتراسیون آب) در کتاب
شیمی دهم و نفت ( کاربرد در خالص سازی)  ،مواد غذایی ( نگه
داری طوالنی مدت امواد غذایی) ،آهنگ واکنش (مبحث کاتالیزوری
 ،)MOFsپلیمرها (کمک در تولید آنها) در کتاب شیمی یازدهم و
اکسایش-کاهش ( کاربرد در این نوع واکنشها و کاتالیزوری آنها) و
کاتالیزگرها (نقش سازنده در واکنشها) در کتاب شیمی دوازدهم را
میتوان نام برد .بنابراین دانشآموزان به راحتی با این مواد ارتباط
برقرار خواهند کرد.

اخیراً چارچوب های فلزی-آلی برای برنامه های کاربردی زیست محیطی ،برای اصالح
مشکالت آلودگی تحت فشار  ،مانند آالینده های فلزات سنگین در جریان آب  ،دفع زباله های
رادیواکتیو  ،پاشیدن روغن دریایی  ،تصفیه نساجی و پساب صنعت رنگ  ،تمیز کردن مقدار کمی
از مواد منفجره در زمین و آب و بسیاری از مباحث دیگر مورد مطالعه قرار گرفتهاند.مشاغلی
همچون کشاورزها ،داروسازها ،شیمیدانان ،پزشکان ،کارشناسان محیط زیست و  ...برای داشتن
نتیجه بهتر در کار مربوط به خودشان میتوانند از این علم بهره بگیرند و این موضوع اهمیت بسیار
زیاد این مواد را در زندگی امروز ما انسان ها نشان میدهد .در واقع آموزش دانشآموزان امروز پلی
برای آشنایی و بکار گرفتن مشاغل آینده در حرفه خود میباشد.
دریافتیم بهترین روش برای آموزش این مبحث روش زمینه-محور میباشد که هماکنون در
کشور ایران کتب درسی شیمی در مدارس به این شیوه نگارش و تالیف شده و از معلمان نیز انتظار
میرود این نوع آموزش را در تدریس خود بکار ببرند .همانطور که در جدول زیر میبینیم آموزش
زمینه محور در مبحث  MOFها در کنار فواید بسیار اثربخش آن با چالشها و محدودیتهایی
روبروست که باید هر دو آنها را بخوبی شناخته تا کنترل همهجانبهای در فرآیند یادگیری دانش-
آموزان داشته باشیم
فواید
افرادًدرًزندگیًخودًباًاینًموادًسروًکارًدارند.
دانش آموزانًخودًاولویتًدرسیشانًراًتشخیصً
میدهند.
تواناییًاستفادهًازًانواعًروشهایًتدریسً
صرفه جوییًدرًزمان
تمرکزًبرًرویًمهارتًبجایًدانش

]

جالبًًسازیًمبحثًوًعدمًخستهًًکنندگی
ایجادًباورهاًوًنگرشهایًمثبتًبهًموضوع

محدودیت ها
بعضیًازًمباحثًاینًحوزهًبسیارًتخصصیًبوده
وًدرًحیطهیًزمینه-محورًنمیگنجد.
دشواریًدرًپیادهًسازیًآموختهًها
آموزشًباًاینًرویکردًبرایًهرًسنیًمناسبً
نمیباشد.
عدمًپبشزمینهًوًعلمًهایًپیشینًحاصلًازً
تحربه
بدلیلًتفاوتًفرهنگی،اجتماعیًوًتحصیلیًبرایً
برخیًازًدانشًآموزانًناملموسًباشد.
بحثًبهًحاشبهًکشیدهًشود.
عدمًکاراییًدرًمباحثًتاریخیًوًیاًمحاسباتی

پیشنهادًمیشودًمعلمانًبرایًکاراییًبهترًدرًاینًزمینهًازًطرحًدرسًاستفادهًکنند]2[.

]1[ Dey, C., Kundu, T., Biswal, B.P., Mallick, A., Banerjee, R.(2014). Crystalline
metal-organic frameworks (MOFs): synthesis, structure and function, Acta
Crystallographica Section B: Structural Science. Crystal Engineering and
Materials, Vol. 70, No. 1, pp. 3–10
[2] Turan, Ibrahim(2020). Thematic vs Chronological history teaching debate :a
social media research. Journal of Education and Learning, vol.9, No.1,210
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بر اساس رویکرد زمینه-محور ،هر واحد یادگیری مرتبط با زمینه واقعی
زندگی یادگیرندگان طراحی و تدوین می شود .با توجه به اینکه مقوله چارچوب-
های آلی-فلزی از مباحث نوین در شیمی میباشد و نظر به اینکه اینگونه
ترکیبات دارای کاربردهای فراوان در حوزههای مختلف از جمله محیط زیست
،کاتالیزگرهای مختلف در صنعت ،کاربردهای پزشکی و بیولوژیکی ،حذف مواد
سمی ،جداسازی ،سلول خورشیدی ،نانو فیلتراسیونها ،نانوراکتورها و غیره
هستند ،لزوم آشنایی هرچه بیشتر معلمین و دانشآموزان با این مبحث احساس
شده و در این مقاله سعی شده است تا ابتدا این ترکیبات به خوبی و به سادگی
معرفی شده و سپس بعد از شناخت اولیه ساختار ،با برشمردن تعداد اندکی از
کاربردهای فراوان آنها ،به اهمیت و ضرورت آشنایی با این ساختارها پیبرند.
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طراحیآزمایشیبرایدانشآموزانباموادسادهودردسترسجهتتولیدسوختگیاهیوپاکبیودیزل
النازرشتیزاده
استادیارآموزششیمی،دانشگاهفرهنگیانتهران

چکیده

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
نسبتمتانولبهروغن

برای بررسی زمان مناسب انجام واکنش برای دستیابی به بهترین بازده ،واکنش در زمانهای مختلف
از  30ثانیه تا  30دقیقه مورد بررسی قرار گرفت .برای این بررسی نسبت مولی متانول به روغن از
 1تا  6در دمای  60درجه و مقدار  w/w % 1کاتالیزگر به روغن مورد بررسی قرار گرفت.
مشخص شده که بازده واکنش در  1دقیقه به  80درصد و در  5دقیقه به به حدود  91درصد و در
 15دقیقه به  96درصد رسیده است (شکل .)3
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠

٤٠

روش پژوهش
برای آشنایی دانش آموزان با روش تولید بیودیزل ،که میتواند برای آنها
بسیار جذاب باشد آزمایشی طراحی شد که میتواند با ابزار و وسایل ساده قابلیت
انجام داشته باشد .برای این کار میتوان از روغن سویا یا روغن آفتابگردان که در
فروشگاه ها به صورت روغن مایع خوراکی قابل خریداری است استفاده کرد50 .
گرم از روغن را داخل یک ظرف شیشه ای پیرکس ریخته (در آزمایشگاه بالن با
حجم  100mLبکار میرود) و به آن الکل اضافه میشود .متانول را با روغن مخلوط
کرده و به آن سود به عنوان کاتالیزگر اضافه کرده و تا دمای حدود  55تا 60
درجه سانتی گراد حرارت داده و پس از چند دقیقه واکنش تکمیل میشود [.]4

٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠

بازدهواکنش ()%

نسبتهای مولی مختلف از متانول به روغن از  1تا  9در دمای  60درجه و زمان  15دقیقه و
مقدار  w/w % 1کاتالیزگر به روغن مورد بررسی قرار گرفت .مشخص شده که بازده واکنش در
نسبت مولی  6به  1به حدود  96درصد رسیده است .دلیل این افزایش طبق اصل لوشاتلیه قابل
توجیه است (شکل .)2
١٠٠

٢٠

٠

()%بازدهواکنش
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بیودیزل که از انرژیهای نو به حساب می آید ،یکی از مطلوبترین
سوختهای جایگزین است که به عنوان سوخت دوستدار محیط
زیست شناخته میشود که سوختی پاک و تجدیدپذیر میباشد از
طریق واکنش بین تریگلیسیریدهای موجود در روغنهای گیاهی یا
چربیهای حیوانی با الکلهای سبک مانند متانول یا اتانول در حضور
یک کاتالیزگر تولید میشود که معروف به واکنش ترانس استری
کردن است (شکل .)1
آلودگی ناشی از احتراق بیودیزل به مراتب کمتر از سوختهای
فسیلی است و قدرت احتراق باالیی دارد.

سند بنیادین آموزش و پرورش توجه ویژهای به مسئله منابع طبیعی و آشنایی دانش آموزان با
آموزههای محیط زیستی و تربیت زیست محیطی داشته و در این پژوهش برای آشنایی دانش
آموزان ،آزمایشی برای تولید آن طراحی گشته که با استفاده از ابزار و مواد بسیار ساده حتی در
مدارسی در دورترین نقاط کشور قابل اجرا است.
به منظور مشخص کردن شرایط بهینه واکنش ،تأثیر پارامترهای مختلف بر بازده واکنش از
جمله نسبت مولی متانول به روغن ،تأثیر زمان واکنش و مقدار کاتالیزگر مورد بررسی قرار گرفت.
الزم به ذکر است بازده واکنش توسط دستگاه  GCاندازه گیری شده است.

زمانواکنش(دقیقه)
با توجه به بررسی های بعمل آمده واکنش در شرایط بهینه با استفاده از w/w % 1کاتالیزگر به
روغن در نسبت مولی متانول به روغن  6به  1در دمای  60درجه و زمان  15دقیقه به بازده 96
درصد رسیده است.
[1] Meher, L.C., Vidya Sagar, D., Naik, S.N. (2006). Technical aspects of
biodiesel
production
by
transesterification—a
review.
Renewable and Sustainable Energy Review, 10, 248–268.
[2] Demirbas, A. (2007). Progress and recent trends in biofuels.
Progress in Energy and Combustion Science, 33, 1–18.
[3] Demirbas, A. (2008) Biofuels sources, biofuel policy, biofuel
economy and global biofuel projections. Energy Conversion
Management, 49, 2106–2116.
[9] Ma, F. Hanna, M. A. (1999) Biodiesel production: a review.
Bioresource Technology, 70, 1-15.
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بانرژی در زندگی بشر کنونی نقش اساسی ایفا میکند و در روند توسعه آن
تأثیر بسزایی دارد .استفاده از انرژیهای نو و پاک به دلیل حفظ ذخایر نفتی و
همچنین حذف آالینده های ناشی از احتراق سوختهای فسیلی از مسائل مهم
است .یکی از این انرژیهای نو و پاک بیودیزل است که از روغنهای گیاهی تهیه
شده و در بسیاری از کشورها در خودروها مورد استفاده قرار گرفته است .این
سوخت تجدیدپذیر و زیست تجزیه پذیر بوده و بخاطر همین مزایا شایسته است
که دانش آموزان با این سوخت جدید و روش تهیه آن آشنا شوند .نظر به اینکه
سند بنیادین آموزش و پرورش توجه ویژهای به مسئله منابع طبیعی و آشنایی
دانش آموزان با آموزههای محیط زیستی و تربیت زیست محیطی داشته ،به
همین منظور در این مقاله ضمن معرفی بیودیزل ،آزمایشی با مواد ساده و در
دسترس برای تهیه بیودیزل طراحی شده است که به راحتی قابل اجرا توسط
دانش آموزان است .مواد بکار رفته روغن گیاهی خریداری شده از فروشگاه ،الکل
و یک باز قوی مثل سدیم هیدروکسید است .بیودیزل با بازده  96 %بدست آمد
[.]3-1
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آموزش مفاهیم شیمی با آزمایش های ساده و کم هزینه
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چکیده
فعاليت های آزمايشگاهی يكی از اركان اصلی آموزش علوم تجربی به شمار می آيد
موجب رش دانش ،مهارت نگرش های علمی دانشآموزان می شدود .بيشدرر معلمدان
شيمی معرق ن كه در بيشرر مواقع ،ب ليل موانع مرع د كه كمبود امكانات ع م جود
سايل مواد آزمايشگاهی الزم ،جزئ مهمررين علل آن می باش  ،اين امر محقق نمی
شود .به منظور تحقق اين امر ،انجام آزمایش هاا ااا و ک ام هزیناا ااا یاا یا
عمیق تا مطالب اای شیمی ضاکا می اش  .ا این مقالا اا ایای آزماایش
ها اا و مات ط ا م احث شیمی ک اکش اجاا آنها اشااو می نماییم.

بنابر پيشنهاد هوفشراين لونرا ،انرقال دانش بوسيله انجام فعاليت های آزمايشگاهی  ،در تعامدل بدا افدراد،
مكان ها اشياء شكل می يرد م تجربی ،پ ي ه هايی را آموزش می ده كه در طبيعت زن ی ر زانده
مشاه ه می شون دانشآموزان از طريق تجربه های دست ا ل ،انجدام دادن آزمدايش در يدر شد ن بدا
پژ هش حل مائله ،به عل آموزی بپردازن [1] .می توان دانشآموزان را در فراين ياد يری فعال كدرد
ر حيه انجام دادن فعاليت های ر هی مشاركری را در آنها پر رش داد[ 2] .هد اصدلی فعاليدت هدای
آزمايشگاهی آشنا كردن دانشآموزان با ماهيت ر ش علمی  ،از قبيل :مشداه ه ،جمدع آ ری ،سدازمان هی
اط عات نريجه يری مناقی از آنها است[3] .پيكرينگ معرق است ،ا ر قرار است انجام دادن آزمدايش
چيزی را نشان ده  ،بهرر است آن چيز ر ش علمی باش  .تجربه های كاب ش ه در آزمايشگاه ،باي با بده

واژگان کليدي :آزمایش اا و ،آمکزش علکم،الکتاکشیمی ،یکاص کلیگاتیک،قانکن شاال
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نتایج و یافته ها

جدول  -1اهداف فعالیت های آزمایشگاهی

انجام پژوهش و یافته های حاصل از آن

بررسی کمی خواص کولیگاتیو

بررسی کیفی خواص کولیگاتیو

بررسی قانون شارل

برقکافت آب
تولید جریان الکتریکی با سیب زمینی
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اعت اا یشی الگکیی اثا یش اا انجام ا ن فعالیت ها آزمایشگاهی فصلنامۀ نکآکا ها
آمکزشی ،اال هفتم.
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چکیده

مطالعه مروری بر مقاالت در ارتباط با روش اکتشافی نوشتار علوم ،برای آموزش معنی دار
شیمی سبز.

نتایج و یافته ها
در مطالعه ای از فعالیت آزمایشگاهی در مورد«پلی الکتیک اسید» برگرفته از گارنی
( ،)2۰۰۸از یک طرح نیمه تجربی دربردارنده دو گروه به نام های گروه های مقایسه با برنامه
آموزشی شیمی سبز وگروه های آزمایشی با برنامه آموزشی روش اکتشافی نوشتار علوم تلفیق
شده در شیمی سبز بود:

مواد شیمیایی ،شیمی و شیمیدان ها عموماٌ به عنوان دالیل اساسی
برای بسیاری از مشکالت زیست محیطی محسوب می شوند.
• سواد زیست محیطیEnvironmental Literacy
سواد زیست محیطی به عنوان مجموعه ای از مفاهیم ،مهارتها،
نگرشها و عاداتی مطرح شده است که به افراد قدرت میدهد تا به شیوه
ای مثبت برای حفاظت از محیط زیست عمل کنند .در ELبیشتر مورد
تاکید قرارمی گیرد که یک فرد با سواد از لحاظ زیست محیطی باید بتواند
مهارتهای واقعی را از طریق رفتارهای مناسب منتقل کند.
• شیمی سبزGreen chemistry
شیمی سبز یا شیمی پایدار بر روی حفاظت از محیط زیست طبیعی
از طریق استفاده موثر از منابع طبیعی بی خطر و در نتیجه ،حذف یا
کاهش استفاده از مواد خطرناک تمرکز میکند .یکپارچه سازی شیمی سبز
با آموزش ،فرصتی برای نسلهای آینده به وجود میآورد تا شروع یک
حیات پایدار را آموزش ببینند از شیمی سبز به عنوان ابزاری برای
گنجاندن چشم اندازهای اجتماعی در دروس شیمی استفاده میشود.
• روش اکتشافی نوشتار علوم Sience Writing Heuristic
رویکردSWHدر مورد تغییر تفکر دانش آموزان با تغییر کالس علوم
است .با این رویکرد ،معلمان از آزمایشگاه های تأییدی و حفظ کردن فاصله
می گیرند و به سمت انواع فعالیت ها ،مکالمات و نوشتارهایی که
دانشمندان واقعی انجام می دهند ،می روند .دانش آموزان یاد می گیرند
که به طور عمومی و خصوصی در مورد نتایج کارشان مذاکره کنند و با
طرح سؤال ،جمع آوری داده ها و ایجاد ادعا بر اساس شواهد ،ایده های
خود را مطرح کنند .در این رویکرد تأکید بر زبان ،چه کتبی و چه شفاهی،
از طریق تمام فرصت های مذاکره ای که ایجاد می شود ،مهم می باشد.
رویکرد ،SWHمحیطی را در کالس ایجاد می کند که در آن ایده ها
مورد بحث قرار می گیرند و همه شانس موفقیت دارند .درواقع روش
اکتشافی نوشتار علوم ،ابزاری است که هم معلمان و هم دانش آموزان را در
فعالیت های تولیدی برای بحث های معنی دار در تحقیقات آزمایشگاهی
هدایت می کند.
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منابع

مقدمه

شیمی سبز یعنی ساخت و تولید محصوالت جدید با استفاده از روش های
جدیدی که متناسب با اهداف سه گانه محیط زیست پایدار ،اقتصادپایدار و جامعه
پایدار می باشد .سواد زیست محیطی دانش و درک موقعیت وضعیت محیط زیست
در کره زمین و مسائل موثر برآن ،به ویژه مسائل مرتبط با هوا ،اقلیم  ،زمین ،غذا،
انرژی ،آب و زیست بومها است بنابراین سواد زیست محیطی دانش و درک درست از
تاثیر جوامع بر محیط طبیعی می باشد .روش اکتشافی نوشتار علوم ) (SWHیکی
از ابزار های پیشنهادی برای آموزش شیمی سبز به منظور ارتقای سواد زیست
محیطی است که میتوان با تلفیق این روش با آموزش شیمی سبز به این مهم دست
یافت .آزمایشات روش اکتشافی نوشتار علوم تلفیق شده با شیمی سبز(SWH-
) GCبه عنوان آموزش مبتنی بر آزمایشگاه بکار گرفته شده و اثربخشی آن در
بهبود سواد زیست محیطی دانشجویان در مقایسه با دانشجویانی که مفاهیم مشابه را
تنها با استفاده از آزمایشات شیمی سبز فراگرفته بودند ،تایید شده است.

روش پژوهش
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چکیده

مقدمه

این پژوهش به بررسی اجزا ،عیوب و نحوه ی کارکرد پیل های سوختی
اکسید جامد می پردازد و در نهایت به این نتیجه می رسد که آسیب زا ترین
مکانیسم موجود در عملکرد پیل سوختی اکسید جامد ،مربوط به اختالف ضریب
انبساط حرارتی الیه ها می باشد و در ادامه نیز جهت آموزش و آشنایی دانش
آموزان با پیل سوختی طرح درسی برمبنای روش ( )PBLشرح داده شده است.
سوخت های فسیلی منابعی محدود و پایان¬پذیری هستند که
عالوه براین محدودیت باعث آلودگی محیط زیست نیز میشوند
همچنین به دلیل افزایش پرسرعت جمعیت و رسیدن آن به
مرز10میلیارد ،تا50سال آینده نیاز به منابعی که بتواند نیازهای
جمعیت را برآورده کند افزایش می یابد.
این مطلب که ما بتوانیم دانش آموزان را به نحوی کارآمد
برای استفاده از سوخت های پاک که از مهمترین منابع تولید انرژی
در آیندهه هستند بسیار اهمیت دارد لذا آگاهی دادن و معرفی کامل
و کاربردی این منابع از جمله پیلهای سوختی اکسید جامد سبب
میشود تا دانش آموزان که همانا مصرف کنندگان اصلی این نوع از
منابع انرژی هستند با دیدی باز و آگاهی کافی به رشد و بهبود
ساختار ،کاربرد و عملکرد این منابع بپردازند.
در این مقاله سعی شده است تا عالوه بر آشنایی با اجزا ،
عملکرد و اهمیت پیل های سوختی اکسید جامد -تاثیر نانو ذرات
اکسید سریم بر عملکرد کاتد و همچنین دسته بندی مفیدی از
عیوب بوجود آمده در حین مراحل ساخت و عملکرد یک پیل
سوختی اکسید جامد ،نحوه ی آموزش کاربردی این مفاهیم به دانش
آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار گیرد.

روش پژوهش

منابع

این مقاله به شیوه ی مروری تهیه گردیده است.

.1تنهایی ,محمد و مهدی مزمل ،1394 ،مروری بر کاربرد روش
کندوپاش برای الیه نشانی الکترولیت در پیلهای سوختی اکسید جامد،
سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی ،تهران ،سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران ) )IROSTانجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران
))IHFCA
.2سیستم جامع آموزشی فناوری نانو ،روشهای سنتز نانو ساختارها،
الیهنشانی،جلسهالیه نشانی به روش کندوپاش،
http://edu.nano.ir/index.php?actn=papers_view&i
d=295 oxide fuel cell

نتایج و یافته ها
استفاده ی روز افزون از پیل هلی سوختی در حمل و نقل و ساخت نیروگاه های متمرکز و
غیر متمرکز پیل سوختی و ساخت وسایل الکترونیکی قابل حمل و استفاده از پیلهای سوختی که
در دمای پایین کار می کنند در صنایع نظامی مثل ساخت تانک -زره پوش ها حاصل همین
تحقیقات است
اما با این وجود عمر یک پیل سوختی اکسید جامد  6000تا  8000ساعت است که در کاربرد
هایی مثل حمل و نقل الزم است که این عمر20000ساعت باشد اما در سایر مصارف پیل های
سوختی کنونی پاسخ گوی بسیاری از نیاز ها هستند .
در نهایت به نظر می رسد درمیان عیوب موجود ،بیشترین مکانیسم آسیب زا مربوط به
اختالف ضریب انبساط حرارتی الیه ها می باشد که اخیرا با یافتن مواد جایگزین و کامپوزیت هایی
با خواص مناسب این مشکل تا حدودی بر طرف شده است.
تصویر میکروسکوپی از ساختمان آند ،کاتد
و الکترولیت ونحوه ی عملکرد آن ها

عیوب سلول:
الف -چرخه ی اکسایش وکاهش
ب -رشد دانه ای نیکل در آند
ج -رسوب کربن بر روی آند
د-عیوب عضو اتصال دهنده
ه-عیوب نشت بند
آموزش پیل سوختی با رویکرد پروژه محور در برنامه درسی دبیرستان:
.1مقدمه
.2چگونگی عملکرد پیل سوختی
.3سیستم های آزمایشگاهی پیل سوختی
.4پروژه های پیل سوختی
.5مصرف کنندگان پیل سوختی
.6تاریخچه پیل سوختی
.7توسعه رایج در پیل سوختی :مانند موبایل ،لپ تاپ
.8پیل سوختی و آینده
.9انواع پیل های سوختی
.10سوخت پیل سوختی
 .11ذخیره هیدروژن :فشار گاز ،جمع آوری مایع ،کربن ،نانو تیوپ
 .12دیگر سوخت های پیل سوختی
.13قوانین پیل سوختی
.14صنایع پیل سوختی :چه کسی پیل سوختی را میسازد و چقدر هزینه میکند؟
.15اصول الکتریکی ،اندازه گیری الکتریسیته سیستم ها
.16مسائل انرزی و راه حل های ممکن
.17زیرساخت های الزم برای استفاده پیل سوختی و نحوه ایجاد آن ها
.18امکان رشد اقتصادی
پیشنهاد میشود تا ساخت یک وسیله کوچک که با سیستم پیل سوختی کار میکند ،توسط
دانش آموز طراحی و اجرا گردد.
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انجامآزمایش هایشیمیباموادووسایلموجوددرمنزلراهکاری برای دوران همهگیریکرونا
زهرههللگانی، 1مهشیدگلستانه* 2

 1دانشجویکارشناسیآموزششیمی،مرکزشهیدرجاییاصفهان
 2استادیارشیمی،دانشگاهفرهنگیانتهران

مقدمه

در این روزها که ویروس کرونا بیشتر مراکز آموزشی دنیا را به تعطیل ی
کشانده است اینکه چگونه میتوان دروس آزمایشگاهی شیمی را به صورت
برخط برگزار کرد ،یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی نظامهای
آموزشی دنیاست .مهمترین کار این است که بتوان دانش آموزان را وا داشت تا
در خانه آزمایش های عملی را انجام دهند .در آشپزخانهها ،داروخانهها و
فروشگاههای باغبانی ،مواد شیمیایی بسیاری وجود دارد که میتواند بر ای
آموزش مفاهیم شیمی بکار رود  .زمانی که تجهیزات آزمایشگاهی در دستر س
نباشند ،راه حل منطقی این است که از وسایل خانگی بهعنوان جایگزین بر ای
انجام آزمایش استفاده شود .در این مقاله با مرور مقاالت مرتبط برخی از
آزمایش ها و تجهیزات آزمایشگاهی برخط استفادهشده در طول بیماری همهگ یر
کووید 19-شرح داده شده است که بهسادگی در منزل قابل اجرا هستند.

با طوالنی شدن روند تعطیلی آموزشهای حض وری ،بسیاری ا ز
مراکز آم وزشی در سراسر دنیا به دنبال برنامه ریزی و اجرای
کلسهای آنلین برآمدند .مواد غذایی موجود در منزل (مثل آب
مرکبات) و مواد شیمیایی خانگی (مثل سرکه ،جوششیرین ،آمونیا ک
مایع) و مواد شیمیایی قابل دسترس در داروخانهها (مثل نمک های
اپسوم) یا مواد مورد استفاده در باغبانی (مثل آمونی وم نیترات) م ی
تواند برای انجام آزمایش های شیمی استفاده شود.
گیاهان از جمله شناساگرهای اسید و باز هستند و بسیاری از
قسمتهای رنگی گیاهان (به جز بخشهای سبزرنگ) آنتوسیانی ن
دارند که بهعنوان شناساگر اسید و باز استفاده میشود.
در بسیاری از آزمایش های شیمی عموم ی ،دانشجویان نمک های
معدنی را سنتز کرده و سپس پودر جامد را جمع آوری میکنند و ی ا
اجازه میدهند بلورها رشد کند و سپس بلورها را جمع آوری میکنند .
رسوب دادن نمکهای معدنی برای پی بردن به این نکته که حللیت
نمک ها در آب چگونه است و کدام نمکها در آب محلول ،تقریب اا
محلول و یا نامحلول هستند ،از جمله آزمایش های شیمی است [.] 1
تغییرات انرژی مربوط به ترکیبات شیمیایی یا تغییرات فاز نیز
جزو آزمایش هایی شیمی عمومی هستند .بسیاری از این واکنشها
ناامن هستند و با شعلههای آتش یا نور شدید همراه هستند .یافتن راه ی
برای تغییر سیستم های شیمیایی ،تجهیز ات و رویکردهای
مورداستفاده مهمترین ترفندی است که برای برگز اری کلسه ای
آزمایشگاهی آنلین الزم است تا بتوان آزمایش را در خانه با خیال
راحت انجام داد.

روش پژوهش
این مقاله از نوع مروری است و از طریق مراجعه به مقاالت علمی،
مطالب مربوط به م وضوع جمع آوری و فیش برداری شد .سپس با آزمایش های ی
که در آزمایشگاه شیمی دبیرستان و شیمی عمومی انجام می شود مطابقت د اد ه
شد.

 شیمی اسید -بازیکی از آزمایش های مرتبط با اسیدها و بازها که میتواند در منزل انجام شود ،تشخی ص
اسیدی ب ودن یا بازی بودن مواد موجود در منزل مانند آمونیاک ،جوششیرین ،پ ودر
رختشویی ،ماده سفیدکننده ،صابون ،هیدروژن پراکسید ،آسپرین ،سرکه سفید ،ویتامین ، C
آب مرکبات و  ...است .ابتدا تکهای از گل را در سرکه (اسید) و تکهای را در محلول
جوششیرین (باز) فرو ببرید و تغییر رنگ را مشاهده کنید [. ] 2
 واکنشهای رسوبگیری و رشد بلورل ا سرکه) می توان محلول یون فلزی
با حل کردن فلزات جامد ( مثل آلومینیوم) در اسید (مث 
تهیه کرد و سپس با یک محلول بازی آن را آزمایش کرد [ . ] 5برای رشد بیشتر بلورها،
کافی است پس از تشکیل رس وب ،آن را چند ر وز ،بدون هیچگونه تکان و لرزشی رها کرد.
اگر هدف فقط مشاهده و بررسی بلورهای در حال رشد باشد ،میتوان از محلو لهای هر
نمک محلول در دسترس یا حتی شکر استفاده نمود.
 فرآیندهای گرمازا و گرماگیراگر هدف تنها تشخیص انحلل گرماگیر و گرمازا باشد با حل کردن مقداری از نمکهای
موجود در آب مانند کلسیم کلرید بیآب ،نمکهای اپسوم و یا حل کردن مقداری مخمر و یا
بکینگ پودر در هیدروژن پراکسید  ٪ ۳و ثبت تغییرات دمایی ،گرماگیر ب ودن یا گرمازا
بودن مشخص می شود [ .] 2اگر هدف تعیین میزان گرماگیر و گرمازا بودن باشد ،میتوان
یک گرماسنج لیوانی (شکل  ) 1با کمک دو لیوان یکبارمصرف ،یونولیت ،همزن و دماسنج
ساخت .در لیوان داخلی ،مقدار معینی آب (یا محلول واکنشدهند ه) و همچنین یک دماسنج و
یک همزن قرار می گیرد .برای استفاده از این گرماسنج ،ابتدا دمای اولیه آب یا محلول
اندازهگیری میشود؛ سپس واکنشدهنده د وم اضافهشده و بعد از انجام واکن ش ،دمای نهای ی
خوانده شود .از روی اختلف دما میتوان به میزان گرماگیر یا گرمازا بودن ماده پی برد.

شکل - 1گرماسنجلیوانی

برای تبدیل دستورکارهای آزمایشگاهی به آزمایش هایی که بتوان در منزل انجام داد،
خلقیت الزم است .تجهیزات م وردنیاز میتواند شامل ق طرهچکان ،چوبلباس ی ،نخ ،لی وان و
ظروف یکبارمصرف ،سکه (بهعنوان وزنه ترازو) ،همزن و دماسنجها باشد .برخی مواد
که در دسترس نیستند را میتوان با خلقیت با مواد دیگری جایگزین نمود.
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General Chemistry Laboratory Manual; Macmillan Learning,
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 1دانشجویکارشناسیآموزششیمی،مرکزشهیدرجاییاصفهان
 2استادیارشیمی،دانشگاهفرهنگیانتهران

مقدمه

در این روزها که ویروس کرونا بیشتر مراکز آموزشی دنیا را به تعطیل ی
کشانده است اینکه چگونه میتوان دروس آزمایشگاهی شیمی را به صورت
برخط برگزار کرد ،یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی نظامهای
آموزشی دنیاست .مهمترین کار این است که بتوان دانش آموزان را وا داشت تا
در خانه آزمایش های عملی را انجام دهند .در آشپزخانهها ،داروخانهها و
فروشگاههای باغبانی ،مواد شیمیایی بسیاری وجود دارد که میتواند بر ای
آموزش مفاهیم شیمی بکار رود  .زمانی که تجهیزات آزمایشگاهی در دستر س
نباشند ،راه حل منطقی این است که از وسایل خانگی بهعنوان جایگزین بر ای
انجام آزمایش استفاده شود .در این مقاله با مرور مقاالت مرتبط برخی از
آزمایش ها و تجهیزات آزمایشگاهی برخط استفادهشده در طول بیماری همهگ یر
کووید 19-شرح داده شده است که بهسادگی در منزل قابل اجرا هستند.

با طوالنی شدن روند تعطیلی آموزشهای حض وری ،بسیاری ا ز
مراکز آم وزشی در سراسر دنیا به دنبال برنامه ریزی و اجرای
کلسهای آنلین برآمدند .مواد غذایی موجود در منزل (مثل آب
مرکبات) و مواد شیمیایی خانگی (مثل سرکه ،جوششیرین ،آمونیا ک
مایع) و مواد شیمیایی قابل دسترس در داروخانهها (مثل نمک های
اپسوم) یا مواد مورد استفاده در باغبانی (مثل آمونی وم نیترات) م ی
تواند برای انجام آزمایش های شیمی استفاده شود.
گیاهان از جمله شناساگرهای اسید و باز هستند و بسیاری از
قسمتهای رنگی گیاهان (به جز بخشهای سبزرنگ) آنتوسیانی ن
دارند که بهعنوان شناساگر اسید و باز استفاده میشود.
در بسیاری از آزمایش های شیمی عموم ی ،دانشجویان نمک های
معدنی را سنتز کرده و سپس پودر جامد را جمع آوری میکنند و ی ا
اجازه میدهند بلورها رشد کند و سپس بلورها را جمع آوری میکنند .
رسوب دادن نمکهای معدنی برای پی بردن به این نکته که حللیت
نمک ها در آب چگونه است و کدام نمکها در آب محلول ،تقریب اا
محلول و یا نامحلول هستند ،از جمله آزمایش های شیمی است [.] 1
تغییرات انرژی مربوط به ترکیبات شیمیایی یا تغییرات فاز نیز
جزو آزمایش هایی شیمی عمومی هستند .بسیاری از این واکنشها
ناامن هستند و با شعلههای آتش یا نور شدید همراه هستند .یافتن راه ی
برای تغییر سیستم های شیمیایی ،تجهیز ات و رویکردهای
مورداستفاده مهمترین ترفندی است که برای برگز اری کلسه ای
آزمایشگاهی آنلین الزم است تا بتوان آزمایش را در خانه با خیال
راحت انجام داد.

روش پژوهش
این مقاله از نوع مروری است و از طریق مراجعه به مقاالت علمی،
مطالب مربوط به م وضوع جمع آوری و فیش برداری شد .سپس با آزمایش های ی
که در آزمایشگاه شیمی دبیرستان و شیمی عمومی انجام می شود مطابقت د اد ه
شد.

 شیمی اسید -بازیکی از آزمایش های مرتبط با اسیدها و بازها که میتواند در منزل انجام شود ،تشخی ص
اسیدی ب ودن یا بازی بودن مواد موجود در منزل مانند آمونیاک ،جوششیرین ،پ ودر
رختشویی ،ماده سفیدکننده ،صابون ،هیدروژن پراکسید ،آسپرین ،سرکه سفید ،ویتامین ، C
آب مرکبات و  ...است .ابتدا تکهای از گل را در سرکه (اسید) و تکهای را در محلول
جوششیرین (باز) فرو ببرید و تغییر رنگ را مشاهده کنید [. ] 2
 واکنشهای رسوبگیری و رشد بلورل ا سرکه) می توان محلول یون فلزی
با حل کردن فلزات جامد ( مثل آلومینیوم) در اسید (مث 
تهیه کرد و سپس با یک محلول بازی آن را آزمایش کرد [ . ] 5برای رشد بیشتر بلورها،
کافی است پس از تشکیل رس وب ،آن را چند ر وز ،بدون هیچگونه تکان و لرزشی رها کرد.
اگر هدف فقط مشاهده و بررسی بلورهای در حال رشد باشد ،میتوان از محلو لهای هر
نمک محلول در دسترس یا حتی شکر استفاده نمود.
 فرآیندهای گرمازا و گرماگیراگر هدف تنها تشخیص انحلل گرماگیر و گرمازا باشد با حل کردن مقداری از نمکهای
موجود در آب مانند کلسیم کلرید بیآب ،نمکهای اپسوم و یا حل کردن مقداری مخمر و یا
بکینگ پودر در هیدروژن پراکسید  ٪ ۳و ثبت تغییرات دمایی ،گرماگیر ب ودن یا گرمازا
بودن مشخص می شود [ .] 2اگر هدف تعیین میزان گرماگیر و گرمازا بودن باشد ،میتوان
یک گرماسنج لیوانی (شکل  ) 1با کمک دو لیوان یکبارمصرف ،یونولیت ،همزن و دماسنج
ساخت .در لیوان داخلی ،مقدار معینی آب (یا محلول واکنشدهند ه) و همچنین یک دماسنج و
یک همزن قرار می گیرد .برای استفاده از این گرماسنج ،ابتدا دمای اولیه آب یا محلول
اندازهگیری میشود؛ سپس واکنشدهنده د وم اضافهشده و بعد از انجام واکن ش ،دمای نهای ی
خوانده شود .از روی اختلف دما میتوان به میزان گرماگیر یا گرمازا بودن ماده پی برد.

شکل - 1گرماسنجلیوانی

برای تبدیل دستورکارهای آزمایشگاهی به آزمایش هایی که بتوان در منزل انجام داد،
خلقیت الزم است .تجهیزات م وردنیاز میتواند شامل ق طرهچکان ،چوبلباس ی ،نخ ،لی وان و
ظروف یکبارمصرف ،سکه (بهعنوان وزنه ترازو) ،همزن و دماسنجها باشد .برخی مواد
که در دسترس نیستند را میتوان با خلقیت با مواد دیگری جایگزین نمود.

[1] Bo wen, R. J.; Burke, B. A.; Casalnuovo, J.; Walton, E.
General Chemistry Laboratory Manual; Macmillan Learning,
2020.
[2] Selco; J. I. Using Hands-On Chemistry Experiments While
Teaching Online; J. Chem. Educ. 2020, 97( 9), 2617–2623.
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بررسی کج فهمی های دانش آموزان دوره دوم متوسطه در مفاهیم پیوند شیمیایی
آذرًلطفیً،1سیدًمحسنًموسوی2

 1دانشجویًکارشناسیًآموزشًشیمیً،مرکزًآموزشًعالیًشهیدًشرافتً،دانشگاهًفرهنگیانً،تهرانً،ایرانً
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مقدمه

در این مقاله به بررسی یکی از رایج ترین کج فهمی دانش آموزان مقطع
دبیرستان ،در مورد پیوند شیمیایی می پردازیم و علت احتمالی وجود این کج
فهمی ها  ،مفاهیم مورد هدف گیری برای کج فهمی و ارائه ی راه حل هایی
برای حل موضوع را مورد بحث قرار داده ایم .این مقاله عالوه بر انجام یک
پژوهش و بحث روی نتایج آن به صورت مروری بر مطالب برگرفته از چند مقاله ،
در مفاهیم کج فهمی های موجود در شیمی است .شناسایی کج فهمی ها همان
پیشگیری قبل از بیماری برای آموزش محسوب می شود که درمان را تسهیل
می کندو آموزش را با جاده ای هموار تر راهی مسیر یادگیری قرار می دهد.
توصیه ای که در جهت اصالح آموزش شیمی به عنوان یک مفهوم انتزاعی و
دارای مخاطبانی با پیشینه ی ذهنی زیاد و غیر اصولی میتوان داد این است که
در هنگام طراحی مطالب آموزشی و فعالیت های کالسی ،این خطاها در نظر
گرفته شود و برای اصالح آن زمان و ایده مصرف گردد.
یادگیری تغییرات نسبتاً پایدار است در توان رفتاری که در اثر
تجربه به دست می آید .دانش آموزان هنگام ورود به هر مرحله یا
موقعیت جدید آموزشی در مورد موضوع آموزشی با توجه به تجارب
قبلی شان دارای مجموعه ای از باورهای درست و غلط هستند و
چگونگی برخورد دانش آموزان با حقایق علمی و اظهار نظر در مورد
آنها بستگی زیادی به تفکر و باور های قبلی دارد .بر اساس نظریه ی
ساختن گرایی ،دانش آموزان هنگام ورود به هر مرحله یا موقعیت
جدید آموزشی  ،در مورد موضوع آموزش ،با توجه به تجارب قبلی
شان دارای مجموعه ای باور های درست و غلط هستند ،بنابراین در
مورد موضوع جدید آموزشی نیز ممکن است تصورات نادرستی در
ذهن آنها شکل گیرد .آن دسته از تصورات دانش آموزان که با اصول
علمی پذیرفته شده مغایر بوده یا در تناقض باشد و فراگیران به
وسیله ی آنها قادر به توضیح درست پدیده های علمی نباشند" ،کج
فهمی" یا مفاهیم جایگزین نامیده می شود .کج فهمی ها در
یادگیری به ویژه یادگیری علوم اهمیت زیادی دارد]1[ .

روش پژوهش
در این پژوهش یک پرسشنامه شامل 3سوال در مبحث پیوند شیمیایی
طراحی شد و در اختیار دو کالس دوازده با جمعیت آماری  58در فضای مجازی
قرار گرفت ،یکی از این کالس ها با جمعیت  28نفر رشته ی ریاضی در شهر
تبریز و دیگری با جمعیت  30نفر رشته ی تجربی در شهر سنندج مورد بررسی
قرار گرفتند و نتایج را در اختیار معلم شیمی دو کالس قرار دادیم .علت انتخاب
پایه ،بسته شدن کتاب شیمی ذهن این دانش آموزان در دوران دبیرستان است و
علت انتخاب دو کالس در دو منطقه ی کامالً متفاوت بررسی دو ذهن درگیر
مسائل فرهنگی متفاوت می باشد.

یکی از کج فهمی های رایج برای دانش آموزان در مورد پیوند شیمیایی ،در مورد فیزیکی بودن
این اتصاالت می باشد .کتاب درسی در هنگام توصیف مفهوم پیوند شیمیایی بندرت در مورد
نیروی الکترومغناطیسی در ایجاد پیوند ها صحبت کرده اند و هرگز بطور صریح بیان نمی کنند که
اتصاالت فیزیکی بین اتم ها نیستند .این قضیه کج فهمی دانش آموزان را در رابطه با این موضوع
تا حدودی توجیه می کند]4[ .
کج فهمی دیگری که دانش آموزان در دام آن هستند با اینکه بارها در کتاب درسی  ،در مورد
پیوند ها مطالبی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به نوع پیوند اشاره دارد ،می خوانند اما
چون یک جمع بندی کلی از انواع آن در حافظه ی بلند مدت خودت ندارند در مورد تشخیص
پیوند های بین اتمی و میان مولکولی و انواع آن هاست .نیکول با بررسی کج فهمی های مربوط به
پیوندهای شیمیایی در میان دانشجویان متوجه شد با اینکه آنان مفهوم قطبیت را درک کرده اند،
اما نمی توانند قطبیت را به الکترونگاتیوی ربط دهند .همچنین دریافت که درصد کج فهمی ها در
دانشجویان ،با وجود افزایش سطح آگاهی در آنان کاهش نمی یابد .بررسی انجام شده با چند سوال
کوتاه و جامعه ی آماری کوتاه نشان میدهد برای برخیاز دانش آموزان در مرز تمام شدن دوران
دانش آموزی هنوز برخی از مفاهیم پیوند شیمیایی با بدفهمی رو به رو است .در قسمت های
بعدی این مقاله به منشأ این کج فهمی ها و راهکار هایی برای ذفع آن اشاره کرده ایم.
همانطور که گفته شد دانش آموزان در مفاهیم مختلف دچار کج فهمی هستند و ممکن است این
کج فهمی در ذهن او به گونه ای ثبت شود که حتی با رسیدن به انتهای جاده ی دانش آموزی ،
مفاهیم مهم و پایه ای در علوم پایه ای را همچنان به صورت غیر علمی در ذهن خود نگه داشته
باشد .بر اساس این مقاله یکی از این مفاهیم ،پیوند شیمیایی استاین در حالی است که پیوند
شیمیایی به عنوان مفهوم کلیدی برای ساختار مولکولی است و ارتباط تنگاتنگی با خواص فیزیکی
و شیمیایی یک ترکیب دارد .برای مقابله به رسیدن به این مرحله معلمان نقش کلیدی در
شناسایی و رفع کج فهی ها دارند و میتوانند پس از شناسایی این کج فهمی ها با روش ها و
الگوهای مناسب تدریس ،طناب پوسیده ی خطا را در ذهن دانش آموز فطع کنند.

[ ]1میرزایی ،رسول عبداهلل( .)1394کج فهمی های دانش آموزان
در یادگیری کفاهیم الکتروشیمی در دبیرستان،فصلنامه ی علمی نوآوری
های آموزشی.
[]2طباطبایی بافقی ،سیما ( .)1396بررسی هفت کج فهمی رایج در
شیمی .نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران ،دانشگاه زنجان ایران،
زنجان.

منابع

چکیده

نتایج و یافته ها

تحلیلهحتوایفصلاولکتابضیویپایهیدوازدهنبراساسالگویویلیامروهی
اهیفهىؼَؼ ضىیٌی ،قّفا یطیی ئیٍ ،ضیؽ اهاًی
ؼاًٍدَی کاـٌٌاوی آهَقي ٌیوی ،ؼاًٍگاُ ففٌّگیاى ،تْفاى
هْاـت آهَق هاؼُ  ،28گفٍُ ٌیوی ،ؼاًٍگاُ ففٌّگیاى ،تْفاى
اوتاؼیاـ ،گفٍُ ٌیوی ،ؼاًٍگاُ ففٌّگیاى ،تْفاى

هقدهه

ّؽف پمًٍّ ضاضف ،تطلیل هطتَای
هتي ،تّاٍیف ٍ وؤاالت فّل اٍل کتاب
ٌیوی ؼٍاقؼّن ؼـ وال تطّیلی 1397-98
تفاوان الگَی ٍیلیام ـٍهی هیتاٌؽ .خاهؼِ
آهاـی ایي پمًٍّ ٌاهل ِ 36فطِی فّل
اٍل ایي کتاب تَؼُ ٍ کل فّل تِ ػٌَاى
ًوًَِ هَـؼ تفـوی ٍ تطلیل لفاـگففتِ اوت.
ٍاضؽ تطلیل ؼـ تػً تطلیل هتي ،هتي ٍ
ٍاضؽ ثثت ،خولِ هیتاٌؽ .ؼـ تػً تطلیل
تّاٍیف ًیك ٍاضؽ تطلیل ،تَّیف ٍ ؼـ تػً
وؤاالتٍ ،اضؽ تطلیل ،پیًَؽ تا ـیاضی ،غَؼ
ـا تیاقهاییؽ ٍ تاّنتیٌؽیٍین اوت کِ
تفاوان ففهَل ٍیلیام ـٍهی تطلیل ٍ ضفیة
ؼـگیفی آىّا هٍػُ ٌؽُ اوت .ؼـ ایي
تطمیك ،ضفیة ؼـگیفی هتي  0/12تؽوت
آهؽ کِ ًوایاًگف غیففؼال تَؼى هطتَای هتي
ایي فّل هیتاٌؽ ٍ ضفیة ؼـگیفی تفای
تّاٍیف ٍ وؤاالت ایي فّل تِ تفتیة ٍ 1/11
 1/67تؽوت آهؽُ کِ ًوایاًگف فؼال تَؼى
هطتَای تّاٍیف ٍ وؤاالت ایي فّل هیتاٌؽ
ٍ قهیٌِ ـا تفای ؼـگیفی ؾٌّی ٍ فؼالیت
ؼاًًآهَقاى تِ َِـتی کِ ؼـ زْاـزَب
اّؽاف تفًاهِـیكی آهَقٌی تاٌؽ ،ففاّن
هیکٌؽ.

ًظام آهَقٌی فؼلی کٍَـها ،یك
ًظام هتوفکك تَؼُ ٍ تفًاهِؼـوی آى
هٌطّف تِ کتابؼـوی اوت کِ ؼـ
کل کٍَـ تِ َِـت ّواٌّگ ٍ
یكىاى اوتفاؼُ هیٌَؼّ .وسٌیي ،تِ
ؼلیل واغتاـ آهَقٌی ٍ تفًاهِ ؼـوی
ضاکن تف آهَقيٍپفٍـي کٍَـها،
کتابّای ؼـوی ،یكی اق هْوتفیي
هٌاتغ یاؼگیفی ّىتٌؽ ٍ هَاؼ اِلی
تفًاهِ ؼـوی هؽاـن ـا تٍكیل
هیؼٌّؽ ٍ تِ ػٌَاى ـواًِای هْن ٍ
پفکاـتفؼ ؼـ واغتاـ آهَقٌی کٍَـ
هطفش هیتاٌٌؽ ].[1
کتاب تایؽ ؼاـای هؼیاـّا ،اَِل ٍ
ضَاتط غاِی تاٌؽ کِ ٍخَؼ آىّا ؼـ
ففآیٌؽ طفاضی کتابّای ؼـوی
ضفٍـیىت .یكی اق ـاُّایی کِ هی-
تَاًؽ ایي اطویٌاى ـا ؼـ ها تِ ٍخَؼ
تیاٍـؼ کِ کتاب هٌطثك تف اّؽاف
تفًاهِ ؼـوی هیتاٌؽ ٍ ّوسٌیي
اَِل ٍ هؼیاـّای ؼـوت آهَقٌی ؼـ
آى تِ کاـ گففتِ ٌؽُ ،اوتفاؼُ اق ـٍي
تطلیل هطتَا اوت ] .[2اق طفیك
تطلیل هطتَا هیتَاى تِ ٍیمگیّای
یك کتاب ؼـوی پیتفؼ ٍ ضؼفّا ـا
ؼـ هطتَای کتابّای ؼـوی ٌٌاوایی
ٍ هؼففی ًوَؼ.

هبانینظری
ـٍي تطلیل هطتَای ٍیلیام ـٍهی ،زٌاىکِ
غَؼ اٍ هؼتمؽ اوت یك ـٍي تطلیل کوی اوت
کِ تِ تَِیف ػیٌی ٍ هٌظن هطتَای آٌكاـ
هطالة ؼـوی ٍ آقهایٍگاّی هیپفؼاقؼ .هفاضل
اِلی تطلیل هطتَا ػثاـتاًؽاق :تؼییي ّؽف،
ًوًَِگیفی ،ـهكگؿاـی ٍ همَلِتٌؽی ،طثمِتٌؽی
همَلِّا ٍ اـقیاتی ػیٌی طثمِّا .ؼـتاـُ ّؽف
ـٍي تطلیل هطتَای ٍیلیام ـٍهی هیتَاى گفت
کِ ّؽف آى تفـوی ایي هَضَع اوت کِ آیا
کتاب ٍ یا هطتَای هَـؼ ًظف ،ؼاًًآهَقاى ـا تِ
طَـ فؼال تا آهَقي ٍ یاؼگیفی ؼـگیف هیًوایؽ؟
ؼـتاـُ ًوًَِگیفی ًیك ّواًٌؽ وایف ـٍيّای
ؼیگف پمًٍّ ،اگف خاهؼِ آهاـی ٍویغ تاٌؽ
هیتَاى ؼوت تِ ًوًَِگیفی قؼ ٍ زٌاىزِ
خاهؼِ آهاـی هَـؼ ًظف ٍوؼت زٌؽاًی ًؽاٌتِ
تاٌؽ ،هیتَاى اق توام خاهؼِ تِ ػٌَاى ًوًَِ
اوتفاؼُ کفؼ .ؼـ هفضلِ وَم ،هطتَا کؽگؿاـی ٍ
همَلِتٌؽی هیٌَؼ کِ ٍیلیام ـٍهی تفای تطلیل
هطتَای کتابّای ؼـوی اتتؽا هطتَا ـا تِ وِ
لىوت یؼٌی هتي کتاب ؼـوی ،تّاٍیف ٍ
وؤاالت تمىین هیکٌؽ ٍ وپه تفای ّف لىوت
همَلِّایی ـا تؼفیف هیکٌؽ ] .[6

روشپژوهص
روش گردآوری و تجسیه و تحلیل
اطالعات
ـٍيّای گًَاگًَی تفای تطلیل هطتَای
کتابّای ؼـوی تا تَخِ تِ ًَع ٍ ّؽف تطلیل
ٍخَؼ ؼاـؼ کِ ؼـ ایي پمًٍّ اق ـٍي ٍیلیام
ـٍهی تفای ایي کتاب اوتفاؼُ ٌؽُ اوت .تف
ایي اوانٍ ،اضؽ تطلیل ؼـ تػً تطلیل هتي،
هتي ٍ ٍاضؽ ثثت ،خولِ هیتاٌؽ .ؼـ تػً
تطلیل تّاٍیف ًیك ٍاضؽ تطلیل ،تَّیف ٍ ؼـ
تػً وؤاالتٍ ،اضؽ تطلیل ،پیًَؽ تا ـیاضی،
غَؼ ـا تیاقهاییؽ ٍ تا ّن تیٌؽیٍین اوت کِ اق
ًظف ٌاغُّای هفتَط تِ ؼٍ همَلِ فؼال ٍ
غیففؼال تَؼى تدكیِ ٍ تطلیل ٌؽُاًؽ .خاهؼِ-
ی آهاـی ایي پمًٍّ ٌاهل فّل اٍل کتاب
ؼـوی ٌیوی ؼٍـُ ؼٍم هتَوطِ پایِی
ؼٍاقؼّن زاج وال  1397هیتاٌؽ .فّل اٍل
ایي کتاب تا ػٌَاى «هَلكَلّا ؼـ غؽهت
تٌؽـوتی » ؼـ کل ٌاهل ِ 36فطِ هیتاٌؽ
کِ تِػٌَاى خاهؼِی آهاـی اًتػاب ٌؽُ اوت.
ٍیلیام ـٍهی تفای اـقٌیاتی هتي ،ضؽالل
ِفطات اًتػاب ٌؽُ ـا ِ 10فطِ تؼییي کفؼُ
اوت ّوسٌیي تفای اـقٌیاتی تّاٍیف ضؽالل
 10تَّیف اق کل کتاب ٍ تِ هٌظَـ تؼییي
ٌاغُ هیكاى فؼالیتّای کتاب ًیك ضؽالل
ِ 10فطِ اق کل کتاب ـا پیٌٍْاؼکفؼُاوت
] .[7ؼـ پمًٍّ ضاضف ًوًَِی اًتػاب ٌؽُ
ّواى خاهؼِی آهاـی اوت.
ارزضیابیهتن
تِ هٌظَـ اـقٌیاتی هتي ،تواهی هتي ٍ
ضاٌیِ فّل اٍل ـا (ایي خوالت ػٌاٍیي ٍ ٌفش
قیف تّاٍیف ـا ٌاهل ًویٌَؼ) هطالؼِ ٍ ّفکؽام
ؼـ یكی اق همَلِّای قیف لفاـؼاؼُ ٌؽ:

ارزضیابیتصویر
ؼـ ایي تػً اق اـقٌیاتیّ ،وِی ٌكلّا ٍ
تّاٍیف فّل اٍل کتاب ٌیوی پایِی ؼٍاقؼّن
ؼـ ًظف گففتِ ٌؽًؽ ٍ په اق تطلیل ؼـ یكی اق
همَلِّای قیف ؼوتِتٌؽی گفؼیؽًؽ:
آ) تَّیفی کِ اق آى فمط تفای تٍفیص هَضَع
غاِی اوتفاؼُ ٌؽُ اوت.
ب) تَّیفی کِ اق ؼاًًآهَق هیغَاّؽ تا تا
اوتفاؼُ اق هَضَػات ؼاؼُ ٌؽُ ،فؼالیت یا
آقهایٍی ـا اًدام ؼّؽ.
ج) تَّیفی کِ تفای تٍفیص ٌیَُ خوغآٍـی
ٍوایل یك آقهایً آهؽُ اوت.
ت) تَّیفی کِ ؼـ ّیسكؽام اق همَلِّای فَق
ًگٌدؽ.
اق همَلِّای زْاـگاًِ فَق ،همَلِ (آ) غیففؼال
ٍ (ب) همَلِ فؼال للوؽاؼ هیٌَؼ ٍ همَلِّای
(ج) ٍ (ت) همَلِّای غٌثی ّىتٌؽ].[8

خؽٍل  -1طثمِ تٌؽی ٍ ففاٍاًی تَقیغ خوالت فّل اٍل
کتاب تف اوان تكٌیك ٍیلیام ـٍهی
همَلِّا
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113
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47/08
27/92
4/17
5/42
2/08
0
0
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همَلِّای
 غیففؼال


 همَلِّای
0
0
 فؼال

19
همَلِّای
11
0
 غٌثی
238
 خوغ

خؽٍل  -2ففاٍاًی ٍ ؼـِؽففاٍاًی همَلِّای فؼال،
غیففؼال ٍ غٌثی هتي
هتي
غیففؼال
فؼال
غٌثی
خوغ
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203
24
11
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85/29
10/08
4/62
100
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نتایجویافتهها

یافتههایپژوهص

یافتِّای پمًٍّ ؼـ ًتیدِی پاوع تِ وؤاالت
تطمیك ضاِل ٌؽُ اوت:
-1آیا هتي فّل اٍل کتاب ؼـوی ٌیوی ؼٍاقؼّن تف
اوان تكٌیك ٍیلیام ـٍهی تِ ٌیَُ فؼالی ًٌَتِ ٌؽُ
اوت؟
ؼـ ایي تػً اق اـقٌیاتی تواهی خوالت هتي ٍ
خوالت ضاٌیِ کتاب ؼـ فّل اٍل کِ ٌاهل ِ 36فطِ
هیٌَؼ اًتػاب ٌؽًؽ ٍ تا تَخِ تِ طثمات تؼفیف ٌؽُ
ؼـ ـٍي تطلیل هطتَای ٍیلیام ـٍهی هَـؼ وٌدً
لفاـگففتٌؽ کِ ففاٍاًی تَقیغ خوالت ؼـ ّف یك اق
طثمات ؼـ خؽٍل  1اـائِ ٌؽُ اوت .

100

 -3آیا وؤاالت فّل اٍل کتاب ٌیوی پایِی ؼٍاقؼّن
تفاوان تكٌیك ٍیلیام ـٍهی فؼالیت هطَـ ّىتٌؽ؟
تفاوان خؽٍل ٌواـُ  ،4ففاٍاًی وؤاالت فؼال ٍ
غیففؼال ؼـ فّل اٍل کتاب ٌیوی پایِی ؼٍاقؼّن تِ
تفتیة  29 ٍ 49هیتاٌؽ؛ کِ ًٍاى هیؼّؽ تؼؽاؼ
وؤاالت فؼال ًىثت تِ وؤاالت غیففؼال ؼـ ایي فّل اق
کتاب تیٍتف اوت .تف اوان ففهَل تؼییي ضفیة
ؼـگیفی ؼـ الگَی ٍیلیام ـٍهی ،ضفیة ؼـگیفی هطاوثِ
ٍ تفاتف  1/67تؽوت آهؽ .ایي ضفیة ًٍاى هیؼّؽ کِ
وؤاالت ایي فّل اق کتاب فؼال ٍ پَیا تَؼُ ٍ ؼاًًآهَق
ـا ؼـگیف کفؼُ ٍ اٍ ـا ٍاؼاـ تِ تدكیِ ٍ تطلیل هیکٌؽ.
خؽٍل  -4طثمِ تٌؽی ٍ ففاٍاًی تَقیغ وؤاالت فّل اٍل
کتاب تف اوان تكٌیك ٍیلیام ـٍهی
همَلِّا
همَلِ ّای
غیف فؼال
همَلِ ّای
فؼال
خوغ

طثمات
آ
ب
ج
ت
*

نتیجهگیری

 -2آیا تّاٍیف فّل اٍل کتاب ٌیوی پایِی ؼٍاقؼّن
تفاوان تكٌیك ٍیلیام ـٍهی ،ؼاًً آهَقاى ـا ؼـگیف
هیکٌٌؽ؟
تفاوان خؽٍل ٌواـُ  ،3تؼؽاؼ تّاٍیف فؼال ؼـ فّل
اٍل کتاب  20هَـؼ ،تؼؽاؼ تّاٍیف غیف فؼال  18هَـؼ ٍ
تؼؽاؼ تّاٍیف غٌثی  12هَـؼ اوت؛ کِ ًٍاى هیؼّؽ
تؼؽاؼ تّاٍیف فؼال ًىثت تِ تّاٍیف غیففؼال تیٍتف
اوت .تفاوان ففهَل تؼییي ضفیة ؼـگیفی ؼـ الگَی
ٍیلیام ـٍهی ،تؼؽاؼ همَلِّای فؼال تّاٍیف تف تؼؽاؼ
همَلِّای غیففؼال تمىین ٍ ضفیة ؼـگیفی 1/11
تؽوت آهؽ.

24

ففاٍاًی
26
3
26
23
78

ؼـِؽ
37
63
100

تف اوان ًتایح ٍ هطاوثات ضاِل اق الگَی ٍیلیام
ـٍهی ،ضفیة ؼـگیفی ؼاًًآهَقاى تا هتي ایي فّل
 ،0/12یؼٌی ػؽؼی کَزكتف اق  0/4تؽوت آهؽ؛
تٌاتفایي هیتَاى ایي گًَِ ًتیدِگیفی ًوَؼ کِ هتي ایي
فّل اق کتاب ،خكء هطتَاّای غیفپمٍٍّی لفاـ هیگیفؼ
کِ ؼاًًآهَق ؼـ آى ّیرگًَِ ًمً فؼالی ؼـ اهف
یاؼگیفی تف ػْؽُ ًؽاـؼ تطَـیكِ ففْ ٌؽُ ؼاًًآهَق
ّویٍِ تایؽ ؼـ پی ضفظً ،گْؽاـی ٍ تایگاًی هطالة
تاٌؽ .ایي ًتیدِ تؽیي هؼٌی اوت کِ ؼـ ففآیٌؽ
یاؼگیفی ،ؼاًًآهَق ؼـگیف فؼالیتّای ػلوی تِ هؼٌای
ٍالؼی ًویتاٌؽ .تا تأهل تف ًتیدِی ضاِلِ ،هیتَاى
ؼـیافت کِ یكی اق ؼالیل ضفیة ؼـگیفی تىیاـ پاییي
هتي ایي فّل ایي اوت کِ ضمایك ،هطالة ٍ هفاّین
قیاؼی ؼـ هتي اـائِ ٌؽُ اوت کِ ؼـ تیاى آىّا ،اق ـٍي
اًتمال هىتمین اوتفاؼُ گفؼیؽُ کِ تؼؽاؼ همَلِّای
غیففؼال هتي یاؼ ٌؽُ ـا افكایً ؼاؼُ اوت.

] [1وواػیتاغثاؼـاًی ،لیال؛ هیفضیؽـی ،اٌفف؛
همؽوی ،قّفا ( .)1398تطلیل هطتَای کتاب ػلَم
پایِ ٌٍن اتتؽایی اق هٌظف فؼال ٍ غیففؼال تَؼى
تفاوان ـٍي ٍیلیام ـٍهی ؼـ وال تطّیلی -1398
 .1397وَهیي ّوایً هلی ـاّكاـّای ؼوتیاتی تِ
تَوؼِ پایؽاـ ؼـ ػلَم تفتیتی ٍ ـٍاًٌٍاوی ایفاى،
هفکك ّوایًّای تَوؼِ پایؽاـ ایفاى ،تْفاى.
]ً [2یكًفه ،وؼیؽ؛ ػلی آتاؼی ،غؽیدِ (.)1392
ًمً تطلیل هطتَا ؼـ ففایٌؽ آهَقي ٍ طفاضی
کتابّای ؼـوی .هدلِ خْاًی ـواًِ-150 ،)8(2 ،
.124
][3هطىٌی ،هْىا؛ هطىٌی ،هطثَتِ؛ تفکیقاؼُ،
ضویؽـضا ( .)1397تطلیل هطتَای کتاب فیكیك () 3
پایِ ؼٍاقؼّن ـٌتِ ػلَم تدفتی هثتٌی تف تكٌیك
ٍیلیام ـٍهی .پٌدویي ّوایً ػلوی پمٍٍّی اق ًگاُ
هؼلن ،آهَقي ٍ پفٍـي ٌْفوتاى هیٌاب ،هیٌاب.
] [4هفاؼیٍ ،ضیؽ؛ تَـتَـ ،فاطوِ ( .)1396اوتفاؼُ اق
ـٍي ٍیلیام ـٍهی ؼـ تفـوی هطتَای فّل وَم
کتاب ٌیوی ؼٍـُ پیً ؼاًٍگاّی .پَیً ؼـ آهَقي
ػلَم پایِ.33-50 ،4)3( ،
] [5اهاًی طْفاًی ،هطوَؼ ( .)1380آهَقي ػلَم.
ـٌؽ آهَقي اتتؽایی.4-7 ،)4( 30 ،
] [6ضىیٌی ،اهیفهىؼَؼ؛ ًَـی ،ـضا ( .)1397تطلیل
هطتَای کتاب ٌیوی پایِی ؼٍاقؼّن اق ًظف فؼال ٍ
غیففؼال تَؼى تفاوان تكٌیك ٍیلیام ـٍهی.
زْاـهیي ّوایً هلی پمًٍّ ؼـ آهَقي ػلَم پایِ،
ؼاًٍگاُ تفتیت ؼتیف ٌْیؽ ـخایی ،تْفاى.
] [7هؼفٍفی ،یطیی؛ یَوفقاؼُ ،هطوؽـضا (.)1389
تطلیل هطتَا ؼـ ػلَم اًىاًیّ .وؽاى :وپْفؼاًً.
][8زَییٌِ ،هْؽی ( .)1380طفش هطالؼاتی ـاٌّوای
تفًاهِـیكی خاهغ ؼٍـُی هتَوطِ .تْفاى :واقهاى
پمًٍّ ٍ تفًاهِ ـیكی آهَقٌی.

هنابع

چکیده

اق طفیك في تطلیل هطتَا هیتَاى اـقیاتی ًوَؼ
کِ تا زِ ضؽ ؼـ ففآیٌؽ طفاضی یك کتاب،
اَِل ،ؼـوت تِ کاـ گففتِ ٌؽُ اوت ].[3
ػلن ٌیوی یكی اق هْنتفیي ٌاغِّای ػلَم
تدفتی اوت ٍ اق اّویت ٍیمُای تفغَـؼاـ اوت،
تِ ّویي ؼلیل القم اوت کِ هتي ٍ هطتَای
آهَقٌی کتة ؼـوی ٌیوی تَّـت فؼال تؽٍیي
ًٌَؽ .ؼـ ایي غََّ لاتل ؾکف اوت کِ
تىیاـی اق ؼاًًآهَقاى ؼـ فّل اٍل کتاب
ٌیوی پایِی ؼٍاقؼّن تف وف یاؼگیفی ٍ فْن
هفاّیوی زَى اویؽٍتاق ،لؽـت آًْا ٍ تؼییي
غلظت ٍ pH ،هَاـؼی اق ایي لثیل تا هٍكالت
تىیاـی ـٍتِـٍ هیًٌَؽ ]ّ .[4فزٌؽ ػَاهل
هتؼؽؼی ؼـ ایداؼ یك کالن ؼـن فؼال ٍ
کاـآهؽ هؤثف اوت ،اها تؽٍى ٌك هْنتفیي ٍ
ضفٍـیتفیي ػاهل ،اـائِی هطتَای ؼـوی
تَّـت فؼال اوت زفا کِ ؼـ غیف ایي َِـت
اتكاـّای آهَقي فؼال آهَقٌگاُ ٍ هؼلن ؼـ
هطیط آهَقٌی هطؽٍؼ ٌؽُ ٍ هیكاى هَفمیت
هؼلن ؼـ اـائِی فؼال هطتَای آهَقٌی تِ هٌظَـ
کىة تدفتیات ؼوت اٍل ٌػّی تَوط
ؼاًًآهَقاى طالت ففوا ٍ ًاکاهل هیگفؼؼ ].[5
تا تَخِ تِ ضؼفّای هَخَؼ ،اّویت ٍ ًمً
تطلیل هطتَا ؼـ تْثَؼ کتابّای ؼـوی ٌیوی
ٍ ّوسٌیي تطمیمات کوی کِ ؼـ ایي قهیٌِ
اًدام ٌؽُ اوت ،القم ؼیؽیؽم تا تطلیلی ؼـ ایي
تاـُ اًدام ؼّین .ایي تطمیك ؼـ ًظف ؼاـؼ تِ
تطلیل هطتَای فّل اٍل کتاب ٌیوی پایِی
ؼٍاقؼّن تف اوان هیكاى فؼال ٍ غیففؼال تَؼى
هطتَا تف اوان ـٍي ٍیلیام ـٍهی تپفؼاقؼ.

اهداف پژوهص
 -1تفـوی هیكاى تَخِ تِ هؤلفِّای
هطتَای فؼال یا غیففؼال اق ؼیؽگاُ ٍیلیام ـٍهی
ؼـ ًوًَِی اًتػاب ٌؽُ اقکتاب ٌیوی ؼٍـُ
ؼٍم هتَوطِ ،پایِی ؼٍاقؼّن ،وال تطّیلی
.97-98
-2تثییي ٍضؼیت هَخَؼ ٍ هٍػُ کفؼى
هَاـؼی کِ تایؽ ؼـ هطتَای ؼـوی تِ آًْا تَخِ
تیٍتفی ٌَؼ.

پرسصهایپژهص
-1آیا هتي فّل اٍل کتاب ؼـوی ٌیوی
ؼٍاقؼّن تف اوان تكٌیك ٍیلیامـٍهی تِ ٌیَُ
فؼالی ًٌَتِ ٌؽُ اوت؟
 -2آیا تّاٍیف فّل اٍل کتاب ٌیوی پایِی
ؼٍاقؼّن تفاوان تكٌیك ٍیلیامـٍهی ،ؼاًً-
آهَقاى ـا ؼـگیف هیکٌٌؽ؟
 -3آیا وؤاالت فّل اٍل کتاب ٌیوی پایِی
ؼٍاقؼّن تفاوان تكٌیك ٍیلیامـٍهی فؼالیت
هطَـ ّىتٌؽ؟

آ) تیاى ضمیمت :تیاى ضمیمت ػثاـتاوتاق
تیاى واؼُ هففٍضات ٍ یا هٍاّؽاتی کِ تَوط
ففؼ ؼیگفی غیف اق ؼاًًآهَق اًدام پؿیففتِ
اوت.
ب) تیاى ًتایح یا اَِل کلی (تؼوینّا) :هٌظَـ
اق تیاى ًتایح یا اَِل کلی ػثاـتاوتاق ًظفات
اـائِ ٌؽُ تَوط ًَیىٌؽگاى کتاب ؼـتاـُ
اـتثاط تیي هففٍضات ٍ هَضَػات هػتلف.
ج) تؼاـیف :هٌظَـ ،خوالت یا خولِای اوت
کِ تفای تَِیف ٍ تٍفیص یك ٍالُ یا اِطالش
آٍـؼُ هیٌَؼ.
ت) وؤاالتی کِ ؼـ هتي هطفش ٌؽُ ٍ خَاب
آىّا تالفاِلِ تَویلِ ًَیىٌؽُ ؼاؼُ ٌؽُ اوت.
ث) وؤاالتی کِ ایداب هیکٌٌؽ ؼاًًآهَق تفای
پاوع تِ آىّا هففٍضات ؼاؼُ ٌؽُ ـا تدكیِ ٍ
تطلیل ًوایؽ.
ج) اق ؼاًًآهَق غَاوتِ ٌؽُ کِ ًتایدی ـا کِ
غَؼ اٍ تؽوت آٍـؼُ تیاى ًوایؽ.
ذ) اق ؼاًًآهَق غَاوتِ ٌؽُ کِ آقهایٍی ـا
اًدام ؼاؼُ ٍ ًتایح ضاِل اق آى ـا تطلیل ًوایؽ
ٍ یا ایيکِ هىائل ػٌَاى ٌؽُ ـا ضل کٌؽ.
ش) وؤاالتی کِ تِ هٌظَـ خلة تَخِ ؼاًًآهَق
اـائِ ٌؽُ ٍ خَاب آىّا تالفاِلِ تَویلِی
ًَیىٌؽُ کتاب ؼـ هتي ًیاهؽُ اوت.
ظ) اق ؼاًًآهَق غَاوتِ ٌؽُ اوت کِ تّاٍیف
یا هفاضل اًدام یك آقهایً ـا هَـؼ هالضظِ
لفاـؼّؽ ٍ تطَـ کلی خوالتی کِ ؼـ ّیسكؽام
اق همَلِّای فَق ًگٌدٌؽ ؼـ ایي همَلِ خای
هیگیفًؽ .
ؼ) وَاالت هفتَط تِ تیاى هؼاًی.
اق همَلِّای ؼُگاًِ فَق ،همَلِّای (آ)( ،ب)،
(ج) ٍ (ت) خكء همَلِّای غیففؼال تِضىاب
هیآیٌؽ ٍ همَلِّای (ث)( ،ج)( ،ذ) ٍ (ش) خكء
همَلِّای فؼال للوؽاؼ هیگفؼًؽ .ؼٍ همَلِ آغف
یؼٌی (ظ) ٍ (ؼ) اق همَلِّای غٌثی ّىتٌؽ کِ
ًمً هْوی ؼـ اـقیاتی کتاب ًؽاـًؽ ٍ تٌاتفایي
هیتَاى اق آى ؼـ اهف اـقٌیاتی ٍ تطلیل،
ِففًظف کفؼ].[8

ارزضیابیسؤاالت
ؼـ ایي تػً اق اـقٌیاتی ّوِی «غَؼ ـا
تیاقهاییؽّا»« ،تاّنتیٌؽیٍینّا» ٍ «پیًَؽ تا ـیاضی»
فّل اٍل کتاب تفـوی ٍ ؼـ همَلِّای قیف ؼوتِ تٌؽی
ٌؽًؽ:
آ) وؤالی کِ خَاب آى ـا هىتمین ؼـ کتاب هیتَاى
یافت.
ب) وؤالی کِ خَاب آى هفتَط تِ ًمل تؼاـیف اوت.
ج) وؤالی کِ تفای پاوع تِ آى ؼاًًآهَق تایؽ اق
آهَغتِّای غَؼ ؼـ ؼـن خؽیؽ تفای ًتیدِگیفی ؼـ
هَـؼ هىائل خؽیؽ اوتفاؼُ کٌؽ.
ت) وؤالی کِ ؼـ آى اق ؼاًًآهَق غَاوتِ ٌؽُ هىألِ
تِ غَِّی ـا ضل ًوایؽ.
ؼـ طثمِتٌؽی فَق همَلِّای (آ) ٍ (ب) ؼـ قهفُ
همَلِّای غیففؼال ٍ همَلِّای (ج) ٍ (ت) ؼـ طثمِ
همَلِّای فؼال ّىتٌؽ].[8

تفسیر نتایج در روش تحلیل هحتوای ویلیام
روهی
ضفیة ؼـگیفی ؼاًًآهَق تا هطتَا ػؽؼی اوت کِ
ًٍاىؼٌّؽُی هیكاى فؼال تَؼى هطتَا اوت .ؼاهٌِی
ایي ػؽؼ هوكي اوت اق ِفف تا تیٌْایت تاٌؽ اها اق ًظف
ٍیلیام ـٍهی ضفیة هٌاوة تفای فؼال تَؼى هطتَا
ػؽؼی تیي  0/4تا  1/5اوت .ضفیة ؼـگیفی کوتف اق
 0/4تیاًگف ایي اوت کِ کتاب فمط تِ اـائِ اطالػات
ػلوی هیپفؼاقؼ ٍ اق ففاگیفاى هیغَاّؽ تا ؼـ پی
ضفظکفؼى هطالة ػلوی اـائِ ٌؽُ تاٌٌؽ .اق طفف
ؼیگف زٌاىزِ ضفیة ؼـگیفی ففاگیف تا هطتَای ؼـوی
تیً اق  1/5تاٌؽ ًٍاىگف آى اوت کِ تواهی خوالت،
تّاٍیف ٍ وؤاالت کتاب اق ففاگیف اًتظاـ ؼاـؼ تِ طَـ
هفتة ٍ هؽاٍم تِ تدكیِ ٍ تطلیل تپفؼاقؼ ٍ ؼیگف اهكاى
اـائِ اطالػات ػلوی تِ اًؽاقُ کافی ؼـ آى ٍخَؼ ًؽاـؼ ٍ
فمط ففاگیفاى ـا تِ اًدام فؼالیتّای هتؼؽؼ ففا هی-
غَاًؽ تؽٍى آى کِ اطالػات کافی ؼـ اغتیاـ اٍ لفاـ
ؼاؼُ ٍ یا تِ ٌفایط ففاگیف تَخْی ًوَؼُ تاٌؽ.
تفای هطاوثِ ضفیة ؼـگیفی ؼاًً آهَق تا هتي،
تّاٍیف ٍ وؤاالت اق ففهَل قیف اوتفاؼُ هیکٌین ]:[8

تفاوان خؽٍل ٌواـُ  ،2ؼـ فّل اٍل کتاب ٌیوی
پایِی ؼٍاقؼّن تؼؽاؼ همَلِّای فؼال هتي  24هَـؼ،
تؼؽاؼ همَلِّای غیففؼال  203هَـؼ ٍ تؼؽاؼ همَلِّای
غٌثی  11هَـؼ اوت؛کِ ًٍاى هیؼّؽ تؼؽاؼ همَلِّای
غیففؼال هتي ًىثت تِ همَلِّای فؼال ،ؼـ ایي فّل
کتاب تیٍتف اوت .تفاوان ففهَل تؼییي ضفیة -
ؼـگیفی ؼـ الگَی ٍیلیام ـٍهی ،تؼؽاؼ همَلِّای فؼال تف
تؼؽاؼ همَلِّای غیففؼال تمىین ٌؽ ٍ ضفیة ؼـگیفی
تفای هتي( 0/12 ،کوتف اق  )0/4تؽوت آهؽ .ایي ضفیة
(ًٍ )0/12اى هیؼّؽ کِ هتي فّل اٍل کتاب ٌیوی
ؼٍاقؼّن تِ ٌیَُی فؼالی ًٌَتِ ًٍؽُ اوت ٍ فمط تِ
اـائِ اطالػات پفؼاغتِ ٍ ففاگیفاى ـا ؼـگیف ؼـ یاؼگیفی
ًویکٌؽ.

خؽٍل  -3طثمِ تٌؽی ٍ ففاٍاًی تَقیغ تّاٍیف فّل اٍل
کتاب تف اوان تكٌیك ٍیلیام ـٍهی

ضفیة ؼـگیفی ؼاًًآهَق تا تّاٍیف ایي فّل اق کتاب
 1/11تؽوت آهؽ کِ ًٍاى هیؼّؽ ایي فّل اق کتاب ؼـ
همَلِی تّاٍیف ،فؼال ٍ پَیا تَؼُ ٍ تِ ػثاـتی تّاٍیف تِ
گًَِای طفاضی ٌؽُاًؽ کِ قهیٌِ ـا تفای فؼالیت ٍ کٌدكاٍی
ؼاًًآهَقاى ففاّن هیکٌٌؽ .اکثف تّاٍیف ایي فّل اق کتاب
اق ؼاًًآهَقاى هیغَاٌّؽ تا تا اوتفاؼُ اق هَضَػات ؼاؼُ
ٌؽُ ،فؼالیت یا آقهایٍی ـا اًدام ؼٌّؽ کِ ایي اهف هَخة
افكایً ضفیة ؼـگیفی ایي تػً ٌؽُ اوت .قتاى تَّیف
تفای ًٍف ؼاًً هؤثفتف اق ّف ٍویلِی اـتثاطی ؼیگفی اوت
ٍ تِ ؼاًًآهَقاى ایي اهكاى ـا هیؼّؽ کِ تدفتِ کٌٌؽ ٍ
تدفتیاتٍاى ـا ؼـ ٌكلی لاتل هٍاّؽُ هىتٌؽ واقًؽ .تٌاتفایي
تا تَخِ تِ ًتایح هیتَاى گفت کِ یكی اق ًماط لَت ایي
کتاب تَّیفهطَـ تَؼى آى اوت.
تف اوان ًتایح ٍ هطاوثات ضاِل اق الگَی ٍیلیام ـٍهی،
ضفیة ؼـگیفی ؼاًًآهَقاى تا وؤاالت ایي فّل 1/67
تؽوت آهؽ .ایي ػؽؼ تف تاال تَؼى هیكاى اـائِ وؤاالت فؼال ؼـ
ایي فّل اق کتاب ؼاللت ؼاـؼ ٍ هیتَاًؽ آیٌؽُی غَتی ـا ؼـ
ففایٌؽ یاؼگیفی گٌَكؼ کٌؽ .ایي ضفیة ًٍاى هیؼّؽ کِ ؼـ
هطتَای هَـؼ تفـوی ،هؤلفاى ؼـ طفش وؤاالتی کِ ؼاًًآهَق
تفای پاوع تِ آًْا تایؽ اق آهَغتِّای غَؼ ؼـ ؼـن خؽیؽ ٍ
یاـی طلثیؽى اق آهَغتِّای گؿٌتِ تفای ًتیدِگیفی
ؼـهَـؼ هىائل خؽیؽ اوتفاؼُ کٌؽ تىیاـ تَخِ ؼاٌتِاًؽ.

تأثیر استفادٌ از ريش تدریس َای وًیه در کاَش کج فُمی َای داوش آمًزان در مبحث اسیدَا ي بازَا
اهیزػجبس تسلین تَول ،1سیذ ایوبى سزهبلهٍ ،1حیذ اهبًی ،2ایوبى

ثبسٍثٌذی1

 -1داًطجَی وبرضٌبسی دثیزی ضیوی ،داًطگبُ فزٌّگیبى ،تْزاى ،ایزاى
 -2استبدیبر ،گزٍُ ضیوی ،داًطگبُ فزٌّگیبى ،تْزاى ،ایزاى

در ایي همبلِ ثز آى ضذین تب ثب ثزرسی همبلِ ّبی هختلف وِ در راثغِ ثب وج فْوی
ّبی هجحث اسیذّب ٍ ثبسّب ٍ چگًَگی ثزعزف وزدى آى ّب وبر وزدُ اًذ ،سِ رٍش
تذریس ًَیي ٍ آسهبیص ضذُ را هؼزفی وٌین .در ایي همبلِ وِ اس ًَع هزٍری هی ثبضذ
سؼی ضذُ است هیشاى اثزثخطی رٍش تذریس ّب ثب استفبدُ اس تحلیل ٍ ثزرسی ًوَدارّب ٍ
آهبرّبیی وِ تَسظ پژٍّطگزاى ثِ ثجت رسیذُ ٍ در ایي همبلِ ثِ آى ّب اضبرُ هی ضَد را
ثزرسی وٌین .هیشاى درن درست ػلوی ٍ وج فْوی داًص آهَساى را لجل ٍ ثؼذ اس استفبدُ
اس رٍش تذریس ّبی ًَیي هَرد آسهَى لزار دادین ٍ ثب ثزرسی آهبرّب ٍ ًوَدارّبی ارائِ
ضذُ در ایي همبلِ ّب سؼی در ًطبى دادى هیشاى اثزثخطی ایي فؼبلیت ّبی والسی را
دارینً .تبیج ثذست آهذُ اس آهبرّب ًطبى هی دّذ وِ استفبدُ اس رٍش تذریس ّبی ًَیي تب
حذ سیبدی ثِ افشایص درن درست ػلوی ٍ وبّص وج فْوی داًص آهَساى در هجحث
اسیذّب ٍ ثبسّب هؤثز است.

ثزای تحمك تجذیل وج فْوی ثِ درن درست اس هَضَع ،چْبر هزحلِ سیز ثبیذ ثزای داًص آهَس
اتفبق ثیبفتذ:
ً -1برضبیتی داًص آهَساى اس تصَر غلظ ٍ یب وج فْوی ضبى
 -2سبدُ ثَدى هفَْم درست ثزای درن (لبثل فْن ثَدى)
 -3هفَْم درست هٌغمی تز ثبضذ (ثبٍرپذیزی)
 -4هفَْم درست راُ حل ثْتزی ثزای حل هسألِ ّبی پیص رٍ ارائِ دٌّذ (اثزثخطی) [.]3
 -1ريش تدریس  :PDEODEرٍش تذریس  PDEODEضبهل  6هزحلِ است:
 P : (Predict) .1پیص ثیٌی وزدى
 D : (Discuss) .2ثحث وزدى
 E : (Explain) .3تَضیح ٍ تَجیِ
 O : (Observe) .4هطبّذُ وزدى
 D : (Discuss) .5ثحث وزدى ثؼذ اس هطبّذُ
 E : (Explain) .6تَضیح پبیبًی
چْبر فؼبلیت اٍل هَجت هی ضَد وِ داًص آهَساى ثب ثبٍرّبی غلظ خَد رٍثِ رٍ ضًَذ .دٍ
فؼبلیت پبیبًی ایي رٍش تذریس سجت هی ضَد تب داًص آهَساى ثِ راحتی دلیل ّب ٍ ًظزیِ ّبی
ثسیبری را در هَرد دالیل ٍ ػلت ٍلبیؼی وِ آى ّب را هطبّذُ وزدًذ پیذا وٌٌذ.

وجفْوی ثِ هؼٌبی داضتي ثبٍرّبیی ثِ ظبّز ػلوی است وِ هجٌبی
ػلوی ًذارًذ .تحمیمبت ًطبى هیدّذ وِ داًصآهَساى اغلت ثزای تَجیِ
پذیذُّبی عجیؼیً ،ظزیِّب ٍ تئَریّبی خَد را هیسبسًذ ٍلی ًظزیِّبی
داًصآهَساى غبلجبً خالف ًظز داًطوٌذاى است [.]1
هٌبثغ هختلفی ٍجَد دارًذ وِ ثبػث وج فْوی داًص آهَساى یب ػذم
درن درست آى ّب هی ضًَذ .ثزای هثبل :تجزة ّبیی وِ داًص آهَساى در
سزاسز رٍس ثب آى ّب رٍ ثِ رٍ هی ضًَذ [ ،]2آهَسش ثِ رٍش سٌتی ،ػذم
ارتجبط درست ثیي هؼلوبى ٍ داًص آهَساى ٍ هتي وتبة درسی .وج فْوی
هی تَاًذ در درن هفبّین اختالل ایجبد وٌذ ثِ خصَظ در هفبّین پبیِ ای
هثل اسیذّب ٍ ثبسّب.
در عَل سِ دِّ ی اخیز ،رٍش ّبی تذریس هختلفی تَسؼِ پیذا
وزدُ اًذ تب وج فْوی ّبی داًص آهَساى را ثِ ثزداضت ّبی ػلوی درست
تغییز دٌّذ [.]3
در ایي همبلِ ثز آى ضذُ این تب تأثیز رٍش ّبی ًَیي تذریس را ثز رٍی
فْن درست ٍ اس ثیي ثزدى وج-فْوی ّبی داًص آهَساى در هجحث اسیذّب ٍ
ثبسّب ثِ عَر اختصبصی هَرد تحلیل ٍ ثزرسی لزار دّین ٍ ّوچٌیي ًىبتی
وِ هی تَاًذ در درن ثْتز هجحث اسیذّب ٍ ثبسّب ٍ وبّص وج فْوی در ایي
هجحث هفیذ ثبضذ را ثیبى وٌین.

ريش پژيَش
در پژٍّص حبضز سؼی ضذُ است ثب استفبدُ اس هٌبثغ وتبثخبًِ ای هبًٌذ وتبة ّب ٍ
همبلِ ّب ٍ هٌبثغ ایٌتزًتی هؼتجز ،هغبلؼِ ای هزٍری اًجبم گیزد .در ایي هغبلؼۀ هزٍری ،ثب
ثْزُ گیزی اس رٍش تحلیلی ٍ آًبلیش دادُ ّب سؼی در تَصیف تأثیز رٍش ّبی ًَیي
تذریس در وبّص وج فْوی داًص آهَساى را دارین.

 -2ريش تدریس فرایىد یادگیری بٍ کمک سؤال َای َدایت شدٌ جُت
دار ( :)POGILهؼلن ثزای تحمك ایي ّذف هی تَاًذ داًص آهَساى را ثِ گزٍُ ّبی سِ یب چْبر

ًفزُ تمسین وٌذ ٍ پزسص ّبیی را هغزح وٌذ سپس داًص آهَساى فزضیبت خَد را در گزٍُ ثِ ثحث
هی گذارًذ وِ یب هَجت تمَیت ٍ یب تضؼیف ایي فزضیِ ّب هی ضَد ٍ در اًتْب ثب راٌّوبیی ّبی وبفی
هؼلن ،داًص آهَساى ثِ درن ػلوی درستی ثزسٌذ.
 -3ريش تدریس الگًی تغییر مفًُمی ( :)CCMالگَی تغییز هفَْهی فزآیٌذی
است وِ اس داًص آهَساى خَاستِ هی ضَد هفَْم هَرد ثحث را ثب هفَْم جذیذی وِ در سًذگی رٍسهزُ
ثب آى رٍثزٍ ّستٌذ جبیگشیي وٌٌذ وِ هی تَاًذ ثز اسبس ایذُ ،ػمیذُ ٍ یب رٍش تفىز ثبضذ .ثزای هثبل
ٍلتی اس داًص آهَساى هی خَاٌّذ تب هحلَل ثبفز را ثب یىی اس اتفبلبت رٍسهزُ ٍ یب ّز پذیذُ ای وِ در
رٍسهزُ ثزایطبى اتفبق هی افتذ همبیسِ وٌٌذ ،هی تَاًذ ضبهل جَاة ّبی هتفبٍتی ثبضذ وِ ثزای رٍضي
تز ضذى هَضَع یىی اس جَاة ّبی احتوبلی را ثیبى هی وٌین.
 -4وتیجٍ گیری :در ایي همبلِ سِ رٍش تذریس ًَیي را هؼزفی وزدین ٍ تأثیز ّز یه اس آى
ّب را ثزای اس ثیي ثزدى یب وبّص وج فْوی ّبی داًص آهَساى ٍ رسبًذى آى ّب ثِ درن درست ػلوی
هَرد ارسیبثی لزار دادین .در ایي همبلِ اس تحمیمبتی استفبدُ وزدین وِ در آى ّب ایي رٍش تذریس ّب را
ثز رٍی داًص آهَساى اجزا وزدُ اًذ ٍ تأثیز آى ّب را در هجحث اسیذّب ٍ ثبسّب ثزای اس ثیي ثزدى یب
وبّص وج فْوی ّبی داًص آهَساى ثِ اثجبت رسبًذًذ.

[1] Osborne R. and Freyberg, P. (1985). Learning in
Science: The Implication of Children’s Science, Heinemann,
London
[2] Head, J. (1982). What can psychology contribute to
science education?, School Science Review, 63, 631-641.
[3] Posner, G. J., Strike, K. A. and Hewson, P.W. (1982).
Accommodation of a scientific conception: toward of
conceptual change, Science Education, 66, 211-227.
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چکیدٌ

وتایج ي یافتٍ َا

آموزش علوم و فناوری نانو ،در مقطع متوسطه با استفاده از "مدل بازسازی یاددهی"
ایواى تاسٍتٌذی ،1غشال ویاًپَرٍ ،2حیذ

اهاًی*3

 -1داًؾجَی همغع وارؽٌاعی ،گزٍُ ؽیوی ،هزوش آهَسػ عالی ؽْیذ تْؾتی ،داًؾگاُ فزٌّگیاى ،تْزاى ،ایزاى.
 -2هْارت آهَس هادُ  ، 28گزٍُ ؽیوی ،هزوش آهَسػ عالی ؽْیذ تْؾتی ،داًؾگاُ فزٌّگیاى ،تْزاى ،ایزاى.
 -3عضَ ّیأت علوی داًؾگاُ فزٌّگیاى ،گزٍُ ؽیوی ،هزوش آهَسػ عالی ؽْیذ تْؾتی ،داًؾگاُ فزٌّگیاى ،تْزاى ،ایزاى.

در پضٍّؼ هزٍری حاضز ،تا اعتفادُ اس رٍػ تَصیفی – تحلیلی ٍ ّویٌغَر تا
تْزُ گیزی اعٌاد وتاتخاًِ ای ٍ الىتزًٍیىی ،وتة چاپی ،هماالت ٍ پایگاُ ّای
الىتزًٍیىی ،تز آى ؽذُ این تا تا تؾزیح ٍ تَضیح چگًَگی اعتفادُ اس هذل تاسعاسی
یاددّی ،تِ اّویت آهَسػ فٌاٍری ٍ علن ًاًَ تِ داًؼ آهَساى تپزداسین.

[1] Stavrou et al., (2015). Teaching high-school students
nanoscience and nanotechnology. International journal on math
science and technology education, 3(4). [2] Duit et al., (2012). The
Model of Educational Reconstruction – A framework for
improving teaching and learning science. The World Handbook of
Science Education – Handbook of Research in Europe (pp. 13-37).
Rotterdam, Taipei: Sense Publisher.

مقدمه

تِ دلیل عْن عوذُ علَم ٍ فٌاٍری ًاًَ ( )NSTدر عَاد علوی ًغلّای آیٌذُ،
تحمیمات در سهیٌِ ی آهَسػ علن ًاًَ اس اّویت ٍیضُ ای تزخَردار اعت .در ایي راتغِ
هحمماى ًُِ عٌَاى اعاعی را وِ در یاددّی ٍ فْن هغائل  NSTولیذی هی تاؽٌذ
هعزفی ًوَدُ اًذ .تز پایِ ایي هَضَعات اعاعی ،یه تَالی یاددّی  -یادگیزی تزای
داًؼ آهَساى هتَعغِ تا توزوش تز هَضَعات :عایش ٍ اًذاسُ ،اتشار ٍ ٍعیلِ ،خَاؿ
ٍاتغتِ تِ عایش ٍ علن  -فٌاٍری  -جاهعِ گغتزػ پیذا وزدُ اعت .تا اعتفادُ اس ایي
تَالی ،آهَسػ  NSTدر پٌج هزحلِ در همغع هتَعغِ تِ صَرت سیز تِ اجزا در
هی آیذ )1 :همذهِ  )2یه ًاًَهتز چمذر وَچه اعت؟  )3چگًَِ هی تَاًین جْاى ًاًَ
را تثیٌین؟  )4خَاؿ ٍاتغتِ تِ عایش  )5ارسیاتی خغزات فٌاٍری ًاًَ.
ًتایج حاصل اس تَالی یاددّی  -یادگیزی ٍ تِ وار تغتي هذل تاسعاسی آهَسؽی،
ًؾاى هیدّذ وِ آهَسػ هغائل هزتَط تِ  NSTدر همغع هتَعغِ ،در هیشاى فْن
داًؼ آهَساى اس جْاى ًاًَ ٍ ًحَُ ی ؽىل گیزی داًؼ آى ّا تغیار هؤثز اعت ٍ تِ
ًظز هی رعذ یاددّی هغائل  NSTحتی در عغَح آهَسؽی پاییي تز ًیش اهیذ تخؼ
تاؽذ.

 -1مدل بازسازی یاددهی :ایي هذل تِ عٌَاى یه چارچَب ًظزی جْت هغالعِ ٍ تزرعی ایي عَال
اعت وِ؛ آیا آهَسػ هثاحث ٍیضُ علوی ،یاددّی اصَل ٍ هفاّین تٌیادی علن لاتل اجزا ٍ عَدهٌذ اعت
یا خیز؟ ّذف اصلی هذل تاسعاسی یاددّی ایي اعت وِ ّوشهاى تا گغتزػ تَالی یاددّی  -یادگیزی
یه تَاسى تیي ًگزاًی ّای آهَسؽی تا هحتَای علوی ایجاد وٌذ ] .[2تا در ًظز گزفتي آًالیش ادتیات
آهَسػ علن ،تؾزیح تیؾتزی اس هحتَای علوی صَرت هیگیزد وِ در گغتزػ ٍ تْثَد تَالی یاددّی -
یادگیزی ٍ تزرعی ظزفیتّا ٍ هؾىالت داًؼآهَساى هَرد اعتفادُ لزار خَاّذ گزفت .تز ّویي اعاط؛
آًالیش هحتَای علوی ،تزرعی ًمغِ ًظزات داًؼآهَساى ٍ عزاحی هحیظّای آهَسؽی در یه فزآیٌذ
چزخِ ای هغاتك ؽىل سیز تا ّن در ارتثاط هی تاؽٌذ ].[2،1
 -2توالی یاددهی  -یادگیری :ایي تَالی در پٌج
هزحلِ اًجام هی ؽَد :آ) همذهِّ :ذف ایي هزحلِ افشایؼ
عاللِ فزاگیز تِ هثاحث ًاًَ اعت .ب) عایش ٍ اًذاسُ:
ّذف اصلی ایي هزحلِ آؽٌایی داًؼآهَساى تا همیاط ًاًَ
اعت .ج) چگًَِ هیتَاًین جْاى ًاًَ را تثیٌین؟:
ّذف اس ایي هزحلِ ایي اعت وِ داًؼآهَساى هتَجِ ؽًَذ
وِ تزای دیذى جْاى ًاًَ ،تایذ اس تىٌیه ّای غیز هغتمین
اعتفادُ وٌین .د) خَاؿ ٍاتغتِ تِ عایش :تغییزات ًغثت
هغاحت عغح تِ حجن؛ در ایي هزحلِ ّذف آهَسػ ایي ًىتِ تِ داًؼ آهَس اعت وِ تا وَچىتز ؽذى
عایش اؽیاً ،غثت هغاحت عغح تِ حجن افشایؼ هییاتذ ٍ در ًتیجِ خَاؿ آى ّا ًیش تغییزات
چؾوگیزی خَاّذ داؽت .ذ) ارسیاتی خغزات ًاًَتىٌَلَصیّ :ذف اس ایي هزحلِ افشایؼ داًؼ ٍ آگاّی
داًؼآهَساى اس خغزات احتوالی  NSTاعت.
 -3چگًَگی ارسیاتی :تزای ارسیاتی تَالی یاددّی  -یادگیزی ،هی تَاى آى را تزای تعذاد هعیٌی
داًؼ آهَس در همغع هتَعغِ تِ وار تزد ٍ دادُّای آى را تِ چٌذیي رٍػ جوع آٍری وزد )1 :تْیِ
پزعؾٌاهِ  )2تزگِ ّای وار در والط  )3دعت ًَؽتِ ّا ٍ یادداؽت ّای جاًثی داًؼ آهَساى )4
هصاحثِ تِ صَرت ؽخصی.
 -4نتایج :در عال  2015اعتاٍرٍ ٍ ّوىاراًؼ در داًؾگاُ وزت در وؾَر یًَاى تا اعتفادُ اس اجزای
هذل تاسعاسی یاددّی در یه والط ً 15فزُ در همغع هتَعغِ تِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ تذریظ
هغائل هزتَط تِ  NSTدر همغع هتَعغِ در تیٌؼ ٍ ًحَُ ی ؽىل گیزی داًؼ آیٌذُ ی داًؼ آهَساى
تغیار هؤثز اعت ].[1
 -5بحث و نتیجه گیری :دادُ اعت وِ تا گغتزػ تَالی یاددّی  -یادگیزی ،تیٌؼ ٍ ًمغِ ًظزات
داًؼآهَساى ًغثت تِ ایذُ ّای اصلی  NSTتْثَد یافتِ اعت .ایي یافتِ ّا اجاسُ هیدّذ تا تتَاًین تِ
ایي ًتیجِ تزعین وِ ول فزآیٌذّای یاددّی ،تِ ٍیضُ یاددّی تصَرت عولی ،ؽواتیىی ٍ ًیش
تصَیزعاسی واهپیَتزی هیتَاًٌذ درن ٍ فْن داًؼآهَساى را ًغثت تِ هغائل ًاًَتىٌَلَصی ،جاهعِ ٍ
اخالق در حیغِ ی علن ٍ تىٌَلَصی را افشایؼ دٌّذ .تزخی پضٍّؾگزاى دیگز ّن تا اعتفادُ اس ایي هذل
تِ ًتایج هؾاتْی دعت یافتِ اًذ ٍ ایي ًؾاى هی دّذ وِ تیؾتز یافتِّای هحمماى در ارتثاط تا هؾىالت
ٍ چالؼ ّای داًؼآهَساى اس ًمغِ ًظز علوی هٌغثك تز ّن هی تاؽٌذ.

گغتزػ عزیع علَم ٍ فٌاٍری ًاًَ ) ٍ (NSTاّویت رٍ تِ رؽذ آى
در جاهعًِ ،گزاًی ّای هزتَط تِ آهَسػ ایي علن را در عزاعز جْاى
تزاًگیختِ اعت .در ّویي راعتا در دٍ دِّ گذؽتِ تحمیمات رٍ تِ رؽذی
در ارتثاط تا آهَسػ هَضَعات NSTاًجام ؽذُ اعت ].[1
ًُِ عٌَاى اعاعی وِ در آهَسػ  NSTاس اّویت فزاٍاًی تزخَردارًذ
عثارت اًذ اس :عایش ٍ اًذاسُ ،عاختار هادًُ ،یزٍّا ٍ تز ّن وٌؼ ّا ،اثزات
وَاًتَهی ،خَاؿ ٍاتغتِ تِ عایش ،خَد چیذهاًی ،اتشار ٍ ٍعیلِ ،هذلّا ٍ
ؽثیِ عاسی ٍ علن – تىٌَلَصی-جاهعِ .هغالعات هختلف ًؾاى هی دّذ
وِ اعتفادُ اس رٍػّای هختلف آهَسؽی تا تأویذ تزآهَسػ ّای تصزی
تاعث افشایؼ فْن ٍ درن داًؼآهَساى اس جْاى ًاًَ ٍ ًیش افشایؼ عاللِ ی
آىّا تِ فٌاٍری ًاًَ هی ؽَد .اس آى جایی وِ همیاط ًاًَ در تجزتیات
رٍسهزُ ها لاتل دعتزعی ًیغتً ،مؼ تجْیشات علوی هتٌاعة ،در درن
همیاط ٍ عایش ًاًَ تزجغتِ هیؽَد.
در همالِ حاضز "هذل تاسعاسی یاددّی" ارائِ ؽذُ اعت ایي هذل در
عال  2015تَعظ اعتاٍرٍ ٍ ّوىاراًؼ تزای اٍلیي تار ارائِ ؽذُ اعت
] .[1در ایي هذل تزای داًؼآهَساى دتیزعتاًی یه تَالی یاددّی -
یادگیزی هَرد تحث ٍ ارسیاتی لزار گزفتِ اعتّ .ذف اس ایي وار ثثت
تَاًایی ٍ هؾىالت داًؼآهَساى در یادگیزی هغائل  NSTدر هحیظّ-ای
ٍالعی والط درط هی تاؽذ.

روش پژوهش
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نتایج و یافته ها

طراحیمحتوایآموزشیخودخواندرمبحثآشکارسازهایتکثیرکنندهالکترونیبرایدانشجویانکارشناسیو
تحصیالتتکمیلی
علیرضاکرمیگزافی،فرشتهساداتسیاحی
استادیارگروهشیمی،دانشکدهعلومپایه،دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی،تهران
دانشجویکارشناسیارشدآموزششیمی،گروهشیمی،دانشکدهعلومپایه،دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی،تهران

مقدمه

پژوهش حاضر به طراحی و تولید محتوای آموزشی خودخوان در مبحث
آشکارسازهای تکثیرکننده الکترونی با دیدگاه خودآموز میپردازد .آشکارسازهای
تکثیرکننده الکترون تعداد یا شدت الکترونها و ذرات باردار مثبت و منفی و حتی
فوتونها را اندازه گیری می کنند .آنها برحسب تعداد کانال به دو دسته یک کاناله
و چندکاناله و از نظر نوع دینود به دو دسته ی دینود مجزا و پیوسته تقسیم می
شوند .شکل هندسی و ساختار آنها یکی از عوامل موثر بر بهره آشکارساز می
باشد .در این پژوهش نحوه عملکرد این آشکارسازها ،اجرای اصلی آنها و شرح کار
هر قسمت ،عوامل موثر بر بازده کار آنها و خطاهای آنها بررسی و تحلیل شده
است .این مطالب و محتوای آموزشی به صورت خودخوان و بدون نیاز به مدرس
طراحی شده است.
محتوا یکی از عناصر عمده ای است که یادگیری ،از طریق آن
تحقق می یابد .اهمیت محتوا از این جهت است که می تواند خالصه
ای از حقایق ،مفاهیم ،تعمیم ها ،اصول و نظریه های مشابه دانش در
رشته مورد نظر باشد.
مواد خودآموز برمبنای نظریه های یادگیری ،بصورت یک
رویکرد ترکیبی از نظریه های رفتارگرایی ،شناختی و ساختارگرایی
طراحی می شوند .نظریه های یادگیری مجموعه ای متشکل از
اصولی است که توضیح می دهد یادگیری چگونه رخ می دهد.

روش پژوهش
این پژوهش با هدف تهیه یک محتوای آموزشی خودخوان در مبحث
آشکارسازهای تکثیرکننده الکترونی صورت پذیرفته است که از نظر روش
توصیفی-تحلیلی کتابخانه ای و ابزار آن فیش های کاغذی با ابعاد  ۱5×۲۱سانتی
متر است.

نتایج و یافته ها
تکثیر کننده های الکترونی در سال  ۱958ساخته شدند اما اولین
تکثیرکننده الکترونی کانالی در آمریکا در سال  ۱973ساخته شد .ساختار و
عملکرد آنها شباهت زیادی به آشکارسازهای فوتو لولههای تکثیر کننده دارد با این
تفاوت که در آنها شدت نور اندازه گیری میشود و فوتونهای نور پس از برخورد به
سطح کاتد ،الکترونهای ثانویه زیادی تولید و تکثیر مینمایند اما در آشکارسازهای
تکثیر کننده الکترون ،ذره برخورد کننده به سطح کاتد ،الکترون میباشد .این
آشکارسازها برحسب تعداد کانال به دو دسته یک کاناله و چند کاناله تقسیم
میشوند.

این آشکارسازها را می توان از نظر جنس الکترود و دینود نیز به دو دسته دینود مجزا و دینود
پیوسته دسته بندی کرد . .آشکارسازهای قدیمی از جنس مس-بریلیوم هستند و دینودهای آن از
یکدیگر مجزا میباشند و جریان بزرگی در حدود  ۱۰۰میکرو آمپر تولید میکنند این دسته،
سیگنال ناپایدار و تکرار ناپذیری تولید میکنند .اما آشکارسازهای نسل جدید که از دینودهای
آلومینیومی پیوسته ساخته شده و بزرگتر و گرانتر هستند با سرامیک یا مخلوط شیشه-سرامیک
پوشش داده میشوند کیفیت این دسته از آشکارسازها ،بهتر و مناسبتر از تک کاناله دینود مجزا
میباشد

تعدادی الکترون به بخش ابتدایی و مخروطی شکل آشکارساز برخورد میکنند و در بخش
لوله ای شکل آن در هر دینود مرتباا تکثیر میشوند و بدین ترتیب جریان الکتریکی بزرگی ایجاد
میکنند نسبت جریان خروجی 𝑂𝐼 به جریان ورودی 𝑛𝑖𝐼 را بهره آشکارساز میگویند که با رابطه زیر
نشان داده می شود:
مقداربهرهآشکارسازبهعواملیچونبستگیضریبنشرثانویهدرکانال،ولتاژاعمالشدهبهدو
سرکانال،نسبتطولکانالبهقطرآن،شکلهندسیکانالدارد.
[1]. Newby, T., Stepich, D., Lehman, J., & Russell, J. (2000).
Instructional technology for teaching and learning: Designing
instruction, integrating computers, and using media. Educational
Technology & Society, 3(2), 106-107.
[2]. Kristo, M. J., & Enke, C. G. (1991). Channeltron Electron
Multiplier Handbook for Mass Spectrometry Applications. P.6-24.
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جنس سطح داخلی این مخروط از 𝑆𝑖𝑂2است که توسط فرآیندهای شیمیایی رسانایی آن
تغییر یافته است که خاصیت نیمه رسانایی دارد و در اثر برخورد الکترونهای پر انرژی اولیه ،از
سطح خود الکترون نشر میکند (نشر ثانویه) .انرژی و شتاب الکترونهای اولیه آنقدر زیاد است که
پس از برخورد ،سبب کنده شدن  ۲-۴الکترون از سطح مخروط میشوند .بین سطح مخروط و
بخش انتهایی کانال ،اختالف پتانسیلی در حدود  ۲-۴کیلوولت برقرار است .سطح مخروط به قطب
منفی و انتهای کانال به قطب مثبت (آند) منبع تغذیه وصل است .این اختالف پتانسیل سبب
میشود تا الکترونهای ثانویه به سمت آند حرکت نمایند .مشابه با ساختار آشکارسازهای
فوتوتکثیرکننده ،تعدادی دینود قرار دارد که هر دینود نسبت به دینود قبلی  ۱۰۰-۲۰۰ولت مثبت
تر میباشد .معمو ال تعداد دینودها و اختالف پتانسیل بین دو انتهای کانال به حدی است که به
ازای هر الکترون اولیه که به سطح مخروطی کانال برخورد میکنند 108الکترون از انتهای کانال
خارج میشود.
آشکارساز تکثیرکننده الکترون در واقع یک شیشه از جنس سیلیکات سرب است که سطح
داخلی آن دارای سه بخش متفاوت با خاصیت نیمه رسانایی و همچنین نشر الکترونهای ثانویه می
باشد :برای ساخت آشکارساز تک کانالی ،شیشههای سیلیکات سربی را از دستگاه اکسترودر با فشار
و گرما عبور میدهند تا به صورت لولههای مویینه با قطر داخلی  1mmوقطر خارجی6-۲ mm
خارج شود.

بررسي وضعيت اشتغال دانشآﻣوختگان رشته صنايع شيميايي
در دانشكده فني و حرفهاي ولي عصر)عج( تهران
*١نغمﻪ فﻌﺎل همداني٢ ،فﺎطمﻪ ﻣلتمﺲ ٣ ،ﻣريﻢ خدام

١دانشيﺎر،دكتري شيمي ﻣﻌدني ،دانشگﺎه فني و حرفﻪاي،دانشكده ولي عﺼر)عﺞ( ،گروه صنﺎيع شيميﺎيي ،تﻬران ،ايران
 ٢كﺎرشنﺎسي ارشد ﻣديريﺖ آﻣوزشي ،ﻣﻌﺎون آﻣوزشي دانشكده ولي عﺼر)عﺞ( ،تﻬران ،ايران
 ٣كﺎرشنﺎسي ارشد ﻣديريﺖ اجرايي ،كﺎرشنﺎس فنﺎوري اطﻼعﺎت ،دانشكده ولي عﺼر)عﺞ( ،تﻬران ،ايران

ﻣﻘدﻣه

يكي از ﻣﺴﺎﺋﻞ اجتمﺎعي ﻣﻬﻢ جﺎﻣﻌﻪ ايران ،بيكﺎري دانشآﻣوختگﺎن دانشگﺎهي اسﺖ
كﻪ در همﻪ رشتﻪهﺎي دانشگﺎهي وجود دارد .دانشگﺎه فني و حرفﻪاي بﺎ رسﺎلﺖ تربيﺖ
تكنﺴين ﻣورد نيﺎز بﺎزار كﺎر ،اين ﻣزيﺖ را نﺴﺒﺖ بﻪ سﺎير دانشگﺎههﺎ دارد كﻪ ﻣيزان اشتغﺎل
دانشآﻣوختگﺎن ﭘﺲ از اتمﺎم دوره كﺎرداني و كﺎرشنﺎسي بﺎﻻتر از سﺎير دانشگﺎههﺎ ﻣيبﺎشد.
هدف ﭘژوهش حﺎﺿر اين اسﺖ كﻪ وﺿﻌيﺖ اشتغﺎل دانشآﻣوختگﺎن رشتﻪ صنﺎيع شيميﺎيي
را بررسي نمﺎيد .روش ﭘژوهش ،ﭘيمﺎيش از نوع ﭘيگيري اسﺖ .جﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ،كليﻪ
دانشآﻣوختگﺎن رشتﻪ فوق در دانشكده فني و حرفﻪاي ولي عﺼر)عﺞ( طي سﺎل هﺎي
 ١٣٧٧الي  ١٣٩٨ﻣيبﺎشد .اطﻼعﺎت ﻣورد نﻈر بﺎ استفﺎده از تمﺎس تلفني بﺎ
دانشآﻣوختگﺎن و نيز كﺎرنﺎﻣﻪ تحﺼيلي آنﺎن بﻪ دسﺖ آﻣده اسﺖ .بر اسﺎس يﺎفتﻪهﺎي
توصيفي ،بﻪ ترتيب  %٤٩و  %٤٧از دانشآﻣوختگﺎن دوره كﺎرداني و كﺎرشنﺎسي شﺎﻏﻞ
بودند .از ﻣجموع كﻞ دانشآﻣوختگﺎن دوره كﺎرداني و كﺎرشنﺎسي بﻪ ترتيب  %٤٥/٥٦و
 %٢٩/٩٥در ﻣﻘﻄع تحﺼيلي بﺎﻻتر ﭘذيرفتﻪ شدهاند همچنين بﻪ ترتيب  %٧و  %٣از
دانشآﻣوختگﺎن دوره كﺎرداني و كﺎرشنﺎسي بﻪ خﺎرج از كشور ﻣﻬﺎجرت نمودهاند كﻪ بﺎ
توجﻪ بﻪ آﻣﺎر ﻗﺎبﻞ ﻗﺒول اشتغﺎل ﻣيتوان دريﺎفﺖ كﻪ يكي از دﻻيﻞ ﻣﻬﺎجرت جوانﺎن بﻪ
خﺎرج از كشور ﻣوﺿوع اشتغﺎل ﭘﺲ از دانشآﻣوختگي ﻣيبﺎشد.
دانشكده فني و حرفﻪاي دختران ولي عﺼر)عﺞ( بﺎ برخورداري از تجربيﺎت چندين
سﺎلﻪ و توانﺎييهﺎي ﻣختلﻒ علمي فرهنگي بﺎ تﻌداد  ١٢٢نفر كﺎدر آﻣوزشي و اداري
و بﺎ ظرفيﺖ ﻗريب بﻪ  ١٥٠٠دانشجو در  ١٤رشتﻪ كﺎرداني و  ٤رشتﻪ كﺎرشنﺎسي
نﺎﭘيوستﻪ ،در ﻣﺴﺎحتي بﻪ وسﻌﺖ  ٣.١هكتﺎر بﺎ هدف توسﻌﻪ و ايجﺎد بﺴتري ﻣنﺎسب
در راستﺎي آﻣوزشهﺎي فني و حرفﻪاي براي دختران اين ﻣرز و بوم فﻌﺎليﺖ
ﻣينمﺎيد.اين ﻣركز از سﺎل  ١٣٧٤فﻌﺎليﺖ خود را آﻏﺎز نموده و سﻌي دارد نﻘش
سﺎزندهاي در تربيﺖ تكنﺴين در چﺎرچوب استﺎنداردهﺎي بينالمللي داشتﻪ و
ﭘﺎسخگوي نيﺎزهﺎي بﺎزار كﺎر بﺎشد .اين دانشكده ﻣتولي آﻣوزشﻬﺎي تخﺼﺼي ﻣﻬﺎرتي
و فنﺎوري فراگير و عﺎم در سﻄوح شغلي ﻣورد نيﺎز براي تربيﺖ نيروي انﺴﺎني ﻣتﻌﻬد،
ﻣﺎهر و ﻣتخﺼﺺ ﻣيبﺎشد .ﻣﺎﻣوريﺖ عمده اين دانشكده اجراي دورههﺎي كﺎرداني و
كﺎرشنﺎسي ﻣتنﺎسب بﺎ بﺎزارهﺎي اشتغﺎل بوﻣي براي دانشجويﺎن دختر اسﺖ توجﻪ بﻪ
رشتﻪهﺎي هنري خﺎص ﻣﺎنند ﻗلمزني و طراحي و سﺎخﺖ طﻼ و جواهر در راستﺎي
ايجﺎد كﺴب و كﺎرهﺎي خويشفرﻣﺎ از جملﻪ ﻣﺎﻣوريﺖ هﺎي اين دانشكده اسﺖ.
رشتﻪ صنﺎيع شيميﺎيي تلفيﻘي از دو رشتﻪ شيمي و ﻣﻬندسي شيمي اسﺖ كﻪ
دانشآﻣوختگﺎن اين رشتﻪ افزون بر خواندن درسهﺎي نﻈري و آزﻣﺎيشگﺎهي رشتﻪ
شيمي و برخي درسهﺎي تخﺼﺼي رشتﻪ ﻣﻬندسي شيمي بﺎ تجﻬيزات ،وسﺎيﻞ،
استﺎنداردهﺎ و روشﻬﺎي كﺎر رايﺞ در كﺎرگﺎههﺎ ،آزﻣﺎيشگﺎههﺎ و خﻂ توليد صنﺎيع
شيميﺎيي نيز آشنﺎ ﻣيشوند .از دانشآﻣوختگﺎن اين رشتﻪ انتﻈﺎر ﻣيرود كﻪ
استﺎنداردهﺎي تﻌيين شده كنترل كيفيﺖ را در حين كﺎر بﻪ دﻗﺖ رعﺎيﺖ و در ثﺒﺖ
دادههﺎ و نوشتن گزارشهﺎي فني بﺎ كﺎرشنﺎسﺎن همكﺎري كنند.كﺎردانهﺎي صنﺎيع
شيميﺎيي افرادي هﺴتند كﻪ در زﻣينﻪهﺎي ﻣرتﺒﻂ بﺎ ﭘشتيﺒﺎني فني يﺎ اراﺋﻪي
خدﻣﺎت شيميﺎيي كﺎر ﻣيكنند .آنﻬﺎ بﺴتﻪ بﻪ جﺎيگﺎه و وظﺎيفي كﻪ بر عﻬده دارند،
ﻣمكن اسﺖ تحﺖ نﻈﺎرت ﻣﺴتﻘيﻢ يﺎ بﻪ طور ﻣﺴتﻘﻞ كﺎر كنند .ﻣحيﻂ كﺎر آنﻬﺎ فﻘﻂ
بﻪ آزﻣﺎيشگﺎههﺎ و ﻣجموعﻪهﺎي صنﻌتي ﻣحدود نيﺴﺖ و ﻣيتوانند در ﻣحيﻂ هﺎي
ديگري از جملﻪ هنرستﺎنﻬﺎ و دانشگﺎههﺎ نيز بﻪ كﺎر گرفتﻪ شوند

از جملﻪ عواﻣﻞ بﺴيﺎر تﺎثير گذار بر توسﻌﻪ صنﺎيع شيميﺎيي ،آﻣوزش نيروي انﺴﺎني ﻣﺎهر و
خﻼق اسﺖ .تﺎثير كيفيﺖ نيروي انﺴﺎني در رشد و شكوفﺎيي توليد صنﻌتي بﻪ ويژه صنﺎيع شيميﺎيي
ﻏير ﻗﺎبﻞ انكﺎر اسﺖ .بدون نيروي انﺴﺎني آﻣوزش ديده و بﺎ تجربﻪ عمليﺎت توليد ،تﻌمير و نگﻬداري،
طراحي و ﻣﻬندسي ،تحﻘيق و توسﻌﻪ دچﺎر ﻣشكﻞ ﻣيشود.

از سﺎل  ،١٣٧٧دانشكده ،دانشآﻣوختﻪ دوره كﺎرداني داشتﻪ و بدليﻞ اينكﻪ ﻣجوز دوره كﺎرشنﺎسي
نﺎﭘيوستﻪ بﻌد از كﺎرداني صﺎدر شده از سﺎل  ١٣٨٥دانشآﻣوختگﺎن دوره كﺎرشنﺎسي هﻢ بﻪ جمع
دانشآﻣوختگﺎن اين رشتﻪ اﺿﺎفﻪ شدهاند .بيشترين آﻣﺎر دانشآﻣوختگي در سﺎل  ١٣٩٠و كمترين
آن در سﺎل  ١٣٩٨ﻣيبﺎشد .علﺖ ﭘﺎيين بودن آﻣﺎر دانشآﻣوختگﺎن در سﺎل  ١٣٩٨عدم ورودي از
هنرستﺎنهﺎ در ورودي سﺎل  ٩٧و تغيير سيﺴتﻢ آﻣوزشي آﻣوزش و ﭘرورش ﻣيبﺎشد١] .و[ ٢
نمودار سمﺖ چﭗ نﺴﺒﺖ شﺎﻏلين دانشآﻣوختﻪ دوره كﺎرداني و كﺎرشنﺎسي صنﺎيع شيميﺎيي را
نشﺎن ﻣيدهد .همﺎن طور كﻪ ﻣﻼحﻈﻪ ﻣيشود ﻣيزان شﺎﻏلين در ﻣﻘﻄع كﺎرداني  %٤٩و در ﻣﻘﻄع
كﺎرشنﺎسي  %٤٧ﻣيبﺎشد كﻪ نشﺎن ﻣيدهد دانشآﻣوختگﺎن اين رشتﻪ حتي بﺎ ﻣدرك كﺎرداني بﻪ
شغﻞ دسﺖ ﻣييﺎبند .در نمودار سمﺖ راسﺖ درصد آﻣﺎر دانشآﻣوختگﺎن كﺎرداني و كﺎرشنﺎسي كﻪ
ﻣشغول بﻪ كﺎر ،ﻣرتﺒﻂ در رشتﻪ خود شدهاند ﻣﻼحﻈﻪ ﻣيشود كﻪ نشﺎن ﻣيدهد در دوره كﺎرشنﺎسي
شﺎﻏلين ﻣرتﺒﻂ بيشتر از كﺎرداني ﻣيبﺎشد و اين نشﺎن ﻣيدهد كﻪ ﭘﺲ از اخذ دوره كﺎرشنﺎسي
شﺎيﺴتگيهﺎي حرفﻪاي در افراد بيشتر نمﺎيﺎن ﻣيشود و بﻪ نوعي از ﻣرحلﻪ تكنﺴيني عﺒور كرده و
صنﻌﺖ يﺎر ﻣيشوند .هﻢ چنين آﻣﺎر ﻗﺒولي در ﻣﻘﻄع بﺎﻻتر نشﺎن ﻣيدهد كﻪ در ﻣﻘﻄع كﺎرداني
احﺴﺎس نيﺎز براي اداﻣﻪ تحﺼيﻞ بيشتر از ﻣﻘﻄع كﺎرشنﺎسي ﻣيبﺎشد و همپوشﺎني آﻣﺎر شﺎﻏلين و
ﻗﺒول شدگﺎن در ﻣﻘﻄع بﺎﻻتر در دوره كﺎرداني حكﺎيﺖ ازاين دارد كﻪ بخشي از دانشآﻣوختگﺎن
كﺎرداني همزﻣﺎن بﺎ كﺎر ،تحﺼيﻞ هﻢ ﻣيكنند .آﻣﺎر ﭘﺎيين ﻣﻬﺎجرت دانشآﻣوختگﺎن بيﺎنگر اين اسﺖ
كﻪ در صورت وجود شغﻞ ﭘﺲ از ﭘﺎيﺎن تحﺼيﻞ ﻣﻌموﻻ جوانﺎن بﻪ فكر ﻣﻬﺎجرت نميافتند و اين
ﻣوﺿوع ﻣيتواند در حفﻆ سرﻣﺎيﻪهﺎي انﺴﺎني جوان كشور ﻣورد توجﻪ ﻗرار گيرد.

][١طرح رصد اشتغﺎل دانشآﻣوختگﺎن دانشگﺎههﺎ ،وزارت علوم تحﻘيﻘﺎت فنﺎوري ،دفتر
ارتﺒﺎط بﺎ صنﻌﺖ ،آذر .١٣٩٧
] [٢احمدي سيروس ) (١٣٩٣بررسي وﺿﻌيﺖ اشتغﺎل دانشآﻣوختگﺎن جﺎﻣﻌﻪ شنﺎسي
و عواﻣﻞ ﻣرتﺒﻂ بﺎ آن ،دوفﺼلنﺎﻣﻪ جﺎﻣﻌﻪ شنﺎسي اﻗتﺼﺎدي و توسﻌﻪ ،بﻬﺎر و تﺎبﺴتﺎن،
شمﺎره اول١-٢٣ ،
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ررایی محتوی آموزشی با موضوع سلول الکترولیتیکی برای دانشرویان رشتک دبیری شیمی
مکصومک قلخانی ،*1زهره

1دانشیار ،دکتری شیمی تجزیه ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دانشجوی کارشناسی ارشد ،آموزش شیمی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

مقدمک

آموزش بصری دارای ساختارهای متفاوتی از آموزش است.
در دنیای کنونی اهمیت آموزش همراه باا تررباک کاامه باک
اثبات رسیده است .برای تحقق یک آموزش موثر و مفید باید
محتوا کارآمد در اختیار دانشرویان رشتک دبیری قرار گیرد و
اهداف آموزشی در این راستا مشخص گردد .در این محتاوی
آموزشی اهاداف و کاربردهاای روزماره و تانکتی کاارکرد
سلولهای الکترولیتیکی بررسی شده و در پایان باک شایمی
سبز و فناوری تولید بی خطر سلولهای الکترولیتیکی بارای
محاایز زی اات پرداختااک اساات .در ایاان زمینااک مهالهااا
وکاربردهااای متفاااوتی از ساالولهای الکترولیتیکاای باارای
محتوی آموزشی مناسب ،بیان شاده اسات .بارای ررایای
مناسب ایتیاج بک داشتن نقشک مفهومی است در ق امتی از
ایاان محتااوی آموزشاای نقشااک مفهااومی باارای ساالولهای
الکترولیتیکی ارایک شده است .واژگان کلیدی :الکتروشیمی،
یاادگیری ،آمااوزش شاایمی ،ساالول الکترولیتیکاای ،نقشاک
مفهومی ،شیمی سبز
انتقال الکترون میتواند مرموعک ای از آالینادهها
را تغییر دهد .اک یداسیون ،بارای تصافیک مایکاات،
گازها استفاده میشود .تکنیکهای الکتروشایمیایی
بک ترمیم زبالک های خطرناک ،فاضاهب هاای رنگای،
رنگرزی ن اجی ،خاکهای آلوده ،آالیندههای گاازی
و ضدعفونی کننده ها کمک میکنند .موضوعاتی کاک
در اینرا مورد بررسی قرار میگیرد شامل :مقدمک ای
از سالولهای الکترولیتیکاای ،مهالهاایی در زمیناک
استفاده از سلولهای الکترولیتیکای ،یال م اایل
سلولهای الکترولیتکای ،شایمی سابز سالولهای
الکترولیتیکی اهداف جزیی :انتظاار داریام محتاوی
ررایی شده برای فراگیر منتج بک موارد ذیل گردد.1 :
آشاانایی بااا ساالول الکترولیتیکاای و اجاازای آن .2
شااناختن م اایر یرکاات الکتاارون هااا در ساال
الکترولیتیکی  .3تشخیص م یر یرکت آنیون هاا و
کاتیون ها در سال الکترولیتیکای  .4درک عملکارد
الکترودها در واکانش الکتارودی  .5تشاخیص ناوع
محلول الکترولیات در اناواع سالول الکترولیتیکای
ویرکت یون های آن

روش پژوهش

کار یاضر یاتل تحقیق تئوری -توتیفی میباشد و
ررایی محتوی برای دانشرو مکلمان رشتک اموزش شیمی
در زمینک الکتروشیمی -سلولهای الکترولیتیکی است.

نتایج و یافتک ها
نتیرک گیری
امید است با بک کارگیری و ارایک الگوهای مناسب آموزشی بتوانیم مفاهیم
انتزاعی شیمی را در کهس درس بک شکل جذاب تر و کاربردی تر با یفظ
محیز زی ت بیان کنیم .هدف از ارایک این الگوی آموزشی ،آشنایی بیشتر
دانشرویان با اهداف آموزشی و داشتن محتوای کافی در زمینک عملکرد
سلول های الکترولیتیکی برای یک آموزش مفیدتر و موثرتر می باشد.
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آبکاری مس

.

(1) Bunce, D. M.; Gabel, D. J. Res. Sci. Teach. 2002, 39, 911.
(2) Gabel, D. In Chemists’ Guide to Effective Teaching; Pienta, N. J.,
Cooper, M. M., Greenbowe, T., Eds.; Pearson: Upper Saddle River, NJ,
2005; p 77.
(3) Bodner, G. J. Chem. Educ. 1991, 68, 385.
(4) Yezierski, E. J.; Birk, J. P. J. Chem. Educ. 2006, 83, 954.
(5) Garnett, P.; Granett, P.; Hackling, M. W. Stud. Sci. Educ. 1995,
25, 69.

(6). Kiehne, H.A. Battery Technology Handbook. Second Edition. RenningenMalsheim, Germany: Expert Verlag, 2003.with setup and assessment questions.
(7). Petrucci, Ralph. General Chemistry: Principles and Modern Applications .
10th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson
Canada, 2011. Print.

منابع

2

ایمدی2

بررسی و مطالعه ی کج فهمی های دانش آموزان دوره دوم متوسطه در مورد پیوند هیدروژنی
سیده سارا حسینی ،1سید محسن

موسوی2

 1دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،مرکز آموزش عالی شهید شرافت ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
 2استادیار گروه شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران

مقدمه

این مقاله به مطالعه و بررسی کج فهمی های دانش آموزان در مورد پیوند
هیدروژنی در دوره دوم متوسطه می پردازد .هدف از این مطالعه شناسایی میزان
کج فهمی های دانش آموزان پایه های دهم ،یازدهم و دوازدهم در مورد مفهوم
پیوند هیدروژنی می باشد .به منظور گردآوری اطالعات از یک پرسشنامه دارای
سه سوال چند گزینه ای استفاده گردید .جهت پاسخگویی دانش آموزان،
پرسشنامه را از طریق گروه های تلگرامی کالسی دانش آموزان در اختیار آنان
قرار دادیم .پاسخ های دانش آموزان برای ارزیابی میزان درک آنها و استخراج کج
فهمی های احتمالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر اساس نتایج بدست
آمده ،اغلب دانش آموزان پایه دهم و پازدهم در مورد شرایط برقراری پیوند
هیدروژنی ،مفهوم آن و تصویر ذهنی شان از پیوند هیدروژنی بین دو مولکول،
کج فهمی دارند .بیشتر دانش آموزان پایه دوازدهم نیز در تصویر ذهنی شان از
پیوند هیدروژنی بین دو مولکول ،کج فهمی دارند.
کج فهمی زمانی رخ می دهد که شخص به مفهومی اعتقاد دارد
که به طور معقول ،نادرست است .فرض می شود به دلیل ماهیت
ذهنی انسان هر شخص دارای انواعی از کج فهمی است ]1[.هر چه
اطالعات معلمان در مورد کج فهمی های دانش آموزان خود بیشتر
باشد ،بهتر می توانند آنها را برای یادگیری مهیا سازند .بنابراین می
توان گفت بهتر است ،آموزش علوم در برگیرنده ی اصالح ساختار
شناختی دانش آموزان در راستای تبیین علمی پدیده ها باشد] 2[.
آموزش پیوندهای شیمیایی به دانش آموزان ،به عنوان مفهومی
انتزاعی ،با کج فهمی های بسیار همراه است ]3[.پیوند هیدروژنی
تعبیری برای بیان نوعی خاص از جاذبه ی بین مولکولی است؛ اما
دانش آموزان معموال دچار کج فهمی شده و پیوند هیدروژنی را یکی
از انواع پیوند های بین اتمی می دانند.

روش پژوهش
این پژوهش به شیوه توصیفی -تحلیلی انجام شد .برای این
منظور پرسشنامه ای شامل سه سوال چند گزینه ای طراحی شد.
پرسشنامه ها در رابطه با مفهوم پیوند هیدروژنی مطرح شده در کتاب
های درسی دوره دوم متوسطه بودند .جهت پاسخگویی دانش آموزان،
پرسشنامه را از طریق گروه های تلگرامی کالسی دانش آموزان در
اختیار هر سه پایه ی دهم ،یازدهم و دوازدهم قرار دادیم .پس از
اجرای پرسشنامه ،پاسخ های دانش آموزان به صورت نمودار های
توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت .جامعه آماری این پژوهش  60نفر
از دانش آموزان مناطق مختلف کشور بودند ،که از این میان  24نفر
پایه یازدهم 20 ،نفر پایه دوازدهم و  16نفر پایه دهم بودند.

با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش دریافتیم که ،اکثر دانش آموزان پایه ی دهم،
در مورد شرایط برقراری پیوند هیدروژنی ،مفهوم آن و تصویر ذهنی شان از پیوند هیدروژنی بین
دو مولکول ،کج فهمی دارند .با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که تعریف ها و
توضیحات ارائه شده درکتاب درسی می تواند عامل اصلی ایجاد این کج فهمی باشد .همان طور که
در صفحات قبل اشاره شد ،کتاب درسی شیمی دهم ،استخراج مفهوم کامل و درست پیوند
هیدروژنی را با پرسش تعدادی سوال در قالب با هم بیاندیشیم به عهده ی دانش آموز و معلم
گذاشته است .که نتایج این پژوهش نشان می دهد ،دانش آموزان نتوانسته اند مفهوم درست و
کامل پیوند هیدروژنی را از آن استخراج کنند .دانش آموزان پایه یازدهم به طور کلی کج فهمی
های دانش آموزان پایه دهم را با درصد بیشتری داشتند %80 .از آنان پیوند بین اتم اکسیژن و
هیدروژن در یک مولکول آب را پیوند هیدروژنی می دانستند .در مورد دلیل این کج فهمی ها می
توان به این موارد اشاره کرد -1:در پایه دهم ،کج فهمی هایی داشته اند و این کج فهمی ها
برطرف نشده اند -2 .این مفهوم را به صورت دقیق و عمیق یاد نگرفته اند و وجود واژه "پیوند" در
اصطالح پیوند هیدروژنی این کج فهمی که پیوند هیدروژنی ،انواعی از پیوندهای بین اتمی می
باشد را به وجود آورده است .اما در دانش آموزان پایه دوازدهم ،به طور کلی این کج فهمی ها
کمتر مشاهده شد .بیشتر این دانش آموزان در تصور ذهنی شان از پیوند هیدروژنی بین دو
مولکول دچار کج فهمی هستند .می توان نتیجه گرفت ،آموزش پیوند های هیدروژنی به عنوان
مفهومی انتزاعی باید به گونه باشد تا دانش آموز درک درستی از آن پیدا کند؛ زیرا تصور این گونه
مفاهیم برای دانش آموزان که پیش نیاز های کافی برای درک این مطالب را ندارند ،دشوار است .و
بدین منظور بهتر است ،کتاب درسی مفهوم دقیق این پیوند را بهتر توضیح دهد تا از به وجود
آمدن کج فهمی های احتمالی جلوگیری کند .و همچنین معلمان باید برای شناسایی و برطرف
کردن این کج فهمی ها آموزش ببینند .به طور کلی از عوامل اساسی به وجود آمدن کج فهمی به
این موارد می توان اشاره کرد -1 :آموزش نادرست ،مبهم و ناقص ناشی از برنامه درسی فشرده-2 .
نبود دانش کافی و مناسب به عنوان یک پیش نیاز برای درک معنی دار-3 .نبود رابطه مناسب
میان مفاهیم در حافظه بلند مدت که از یک برنامه نتیجه مدار نتیجه می شود]4[.
[ ]1رمضانی ،علی و روحانی  ،مرتضی ،1390 ،کاوشی در کج فهمی
های دانش آموزان در یادگیری شیمی و راه حل های پیشنهادی برای رفع
آن .بازیابی شده از tpbin.com
[ ]2ارشدی ،نعمت اهلل و عبداله میرزایی ،رسول و کوهی فائق،
امراله ،1394 ،کج فهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم
الکتروشیمی در دبیرستان ،فصلنامه علمی_پژوهشی نوآوری های آموزشی.
'[3]. Unal, S.; Costu, B.Ayas, "School Students
Misconceptions Of Covalent Bonding", Journal Of
Turkish Science Education, 2010, 7.
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مقدمه

آزمایش شیمی بخش مهمی از آموزش شیمی است .استفاده از فناوری واقعیت افزوده برای طراحی آزمایش شیمی مجازی روشی جدید برای حل
مؤثر مسئله تدریس آزمایش شیمی سنتی است.این سیستم،ترمینال موبایل را به عنوان پلت فرم خود در نظر می گیرد ،که از پویایی و باز بودن  ،صحنه
شبیه سازی سه بعدی  ،تعامل طبیعی و بازخورد فوری به عنوان اصول طراحی خود استفاده می کند و فناوری واقعیت افزوده Unity3Dرا به عنوان ابزار
توسعه خود در نظر می گیرد .سیستم آزمایش شیمی مجازی واقعیت افزوده دارای سه ماژول کاربردی است :یادگیری دانش  ،انجام آزمایش و اندازه گیری
اثر یادگیری .این سیستم ،تدریس آزمایش شیمیایی سنتی را به یک فرم آزمایش مجازی متقابل طبیعی تبدیل می کند  ،که باعث افزایش احساس استقالل
و مشارکت دانش آموزان می شود و تغییرات جدیدی را در آموزش آزمایش شیمیایی به ارمغان می آورد.
واژگان کلیدی :واقعیت افزوده ،آزمایش شیمیایی مجازی ،تعامل طبیعی ،یادگیری موبایل
واقعیت افزوده یک نمای فیزیکی زنده ،مستقیم یا غیرمستقیم (و معموالً در تعامل با کاربر) است ،که عناصری را پیرامون دنیای
واقعی افراد اضافه می کند .این عناصر بر اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطالعات کاربر توسط سنسورهای ورودی
مانند صدا ،ویدئو ،تصاویر گرافیکی یا داده های GPSمی باشد ایجاد می شود .آزمایش شیمی بخش مهمی از تدریس شیمی است .فرایند
آزمایش می تواند مهارت عملی دانش آموزان  ،توانایی تفکر  ،توانایی درک دانش و توانایی نوآوری را آموزش دهد .با این حال در حال حاضر
در تدریس آزمایش شیمیایی مشکالت زیادی از جمله آزمایش های نمایشی بیش از حد  ،زمان محدود آموزش آزمایش  ،مکان و نیروی
انسانی [ ، ]1تجهیزات آزمایشگاهی ناکافی  ،مانور پذیری ضعیف و خطرات احتمالی ایمنی وجود دارد.

روش پژوهش
1.1سابقه و هدف کاربرد تکنولوژی واقعیت افزوده در تجربه شیمیایی
درس دادن

استفاده از فناوری جدید برای طراحی آزمایش شیمی مجازی روشی جدید برای حل مؤثر مسئله تدریس آزمایش شیمی سنتی است .به عنوان مثال
 ،دانشگاه کلرادو در ایاالت متحده آزمایش های مجازی تعاملی را طراحی کرده است .این سیستم می تواند نزدیک به نتایج شبیه سازی واقعی باشد و دانش
آموزان می توانند از آن برای یادگیری استفاده کنند .در چین شرکت جینهواک آزمایشگاه شبیه سازی را طراحی کرده است .معلمان شیمی می توانند فرایند
آزمایشی و مراحل را مطابق نیاز خود تنظیم کنند و دانش آموزان می توانند آزمایشات مجازی را مطابق با تنظیم معلمان انجام دهند [ .]2ژانگ زوجون از
فناوری FLASH 3Dبرای توسعه یک سیستم آزمایش شبیه سازی سه بعدی استفاده کرد  ،که کل مدیریت فرآیند ارسال و بررسی گزارش آزمایش
بصورت آنالین  ،از جمله دستیار تدریس  ،آزمایش مستقل و گزارش آزمایش را تحقق بخشید [ .]3این آزمایش های مجازی  ،آموزش سنتی آزمایش
شیمیایی را ،بسیار بهبود بخشیده است.اما در حال حاضر مشکالت رایج موجود در سیستم های آزمایش مجازی موجود اینست که آنها کراس پلتفرمی نیستند
 ،طراحی رابط کاربری به اندازه کافی گروهی نیست  ،فرم تعامل منفرد است  ،و بین درک تجربی واقعی شکاف وجود دارد .فناوری واقعیت افزوده راه حلی
جدید برای مشکالت فوق ارائه می دهد .فناوری واقعیت افزوده در سالهای اخیر به طور گسترده در محصوالت آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است .در
آموزش انگلیسی  ،دانش آموزان کلمات انگلیسی را روی کارت ها اسکن می کنند و سپس می توانند نمایشگر مدل سه بعدی مربوطه را مشاهده کنند که
باعث افزایش عالقه دانشجویان به یادگیری می شود [.]4
در تدریس فیزیک  ،مفاهیم بدنی مانند میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی به راحتی مشاهده نمی شوند .دانش آموزان با استفاده از فناوری
واقعیت افزوده و فن آوری حسی  ،می توانند میدان مغناطیسی را مشاهده وبا آن تعامل کنند [ .]5در تدریس شیمی نیز برخی مواد شیمیایی وجود دارد که
به طور مستقیم مشاهده نمی شود :مانند اتم ها  ،ساختارهای مولکولی و غیره .محققان با استفاده از فناوری واقعیت افزوده  ،یک سیستم مجازی از ساختار
مواد طراحی کرده اند .دانش آموزان می توانند ساختار کریستالی سه بعدی را بطور مستقیم و طبیعی تر مشاهده کنند [ .]6این ایده طراحی همچنین برای
آموزش آزمایش شیمیایی کاربرد دارد  ،یعنی با استفاده از فناوری واقعیت افزوده برای نمایش و بهره برداری از تجهیزات آزمایش شیمیایی سه بعدی که
استفاده از آن در هر زمان در واقعیت ناخوشایند است .واقعیت افزوده می تواند پشتیبانی فنی جدیدی را برای آزمایش شیمی مجازی فراهم کند.تجهیزات
آزمایشگاهی شبیه سازی بیشتر ،حالت تعامل طبیعی تر  ،تجربه تجربی واقعی تر را برای دانشجویان فراهم کند و تغییرات جدیدی را در آموزش آزمایش
شیمیایی به ارمغان آورد.
-3روش کار
 1.3طراحی و اصول طراحی آزمایشگاهی شیمیایی مجازی واقعیت افزوده
سیستم
در طراحی سیستم آزمایش شیمیایی مجازی واقعیت افزوده  ،هدف این است که دانشجویان بتوانند آزمایشهای شیمیایی مجازی را در هر زمان و مکان انجام
دهند .این نه تنها می تواند ابزارهای آزمایشی سه بعدی را به طور مستقیم مشاهده کند  ،بلکه عملیات آزمایشگاهی را نیز به صورت تعامل طبیعی انجام می
دهد  ،به طوری که همان تجربه آزمایش شیمیایی واقعی را به دست می آورد .در عین حال  ،ما باید سیستم آزمایش مجازی را بهبود ببخشیم و ماژول
آزمایش را در سیستم آزمایش اضافه کنیم تا دانش آموزان بتوانند نتایج یادگیری را در هر زمان پس از اتمام عمل آزمایش بررسی کنند .این نه تنها یک
آزمایش شیمیایی مجازی است  ،بلکه یک آزمایش تعاملی است که به کمک مواد کمک می کند که قابل حمل و بصری برای دانش آموزان باشد .اصول
طراحی آزمایش مجازی واقعیت افزوده به شرح زیر
است:
الف :پویایی و باز بودن
سیستم آزمایش مجازی را می توان در ترمینال موبایل نصب کرد .دانش آموزان می توانند در هر زمان و هر مکان و بدون محدودیت زمان و مکان آزمایش
شیمیایی سنتی بیاموزند .یکی دیگر از مزیت های آزمایش مجازی این است که می تواند منابع را با کمک اینترنت به اشتراک بگذارد  ،سیستم را در هر زمان
و هر مکان به روز کند و از باز بودن قوی برخوردار باشد.
ب :صحنه شبیه سازی سه بعدی
در مقایسه با اکثر آزمایش های مجازی دو بعدی  ،سیستم شبیه سازی سه بعدی می تواند دقیق تر فرایند آزمایش شیمیایی را شبیه سازی کنید  ،تا تجربه
تجربی واقعی تری بدست آورید
تصویر:1تکنولوژی واقعیت افزوده

تصویر  :2تصویری که برای مخاطب فراهم میکند

ج :تعامل طبیعی
رابط انسان و ماشین سنتی بیشتر محور رایانه است و حتی کاربران را ملزم به
تفکر از راه رایانه می کند .تعامل همچنین به صفحه کلید  ،ماوس یا صفحه
لمسی تمایل دارد .تعامل طبیعی به تعامل انسانها و سیستمها به روشی شبیه به
آزمایشهای واقعی اشاره دارد .دانش آموزان می توانند براساس دانش و مهارت
های تجربی خود  ،بدون نقض عادات عملکرد آزمایشی و رفتار روزانه  ،با سیستم
ارتباط برقرار کنند و درنهایت کارهای آزمایشی را به سادگی  ،واضح و طبیعی
انجام دهند.
د :بازخورد زمان واقعی
بازخورد در زمان واقعی یک فرایند طبیعی در آزمایش واقعی است .هنگامی که
دانش آموزان از سیستم آزمایش شیمی مجازی از واقعیت افزوده استفاده می
کنند  ،می توانند بازخورد فوری بین مراحل آزمایشی دریافت کنند .فرم
بازخورد شامل اطالعات رابط و اعالن صوتی است که می تواند به دانش آموزان
در تنظیم و بهینه سازی سریع کمک کند.

 2.3طراحی  ،پیاده سازی و استفاده از آزمایشات شیمیایی صوتی واقعی واقعیت افزوده
سیستم
در ماژول یادگیری دانش :دانش آموزان قبل از آزمایش ،دانش تجربی را فرا می گیرند  ،اهداف  ،روش ها و اصول آزمایش را می فهمند  ،و درک مفهومی از دانش پایه آزمایش دارند.
(همانطور که از "شکل  "1مشاهده می شود)
درماژول انجام آزمایشات :دانش آموزان باید تجهیزات و مواد آزمایشی مناسب را مطابق با ماژول دانش انتخاب کنند .با توجه به مراحل آزمایشی این سیستم  ،مونتاژ تجهیزات آزمایشگاهی ،
توزین مواد آزمایشی  ،عملیات آزمایشی  ،مشاهده پدیده های آزمایشی  ،جداسازی قطعات تجهیزات آزمایشگاهی و سایر عملیات به نوبه خود انجام میشود( .همانطور که از شکل  1مشاهده
می شود)
ماژول اندازه گیری اثر یادگیری :با بررسی نکات اصلی سیستم آزمایشی  ،بررسی تمرینات  ،توسعه و گسترش کارکردها  ،توانایی دانش آموزان در یادگیری و استفاده در زندگی روزمره بهبود
یافته است (همانطور که از شکل1دیده می شود)
 3.3طرح تحقق سیستم آزمایش شیمیایی مجازی واقعیت افزوده
در مرحله اولیه توسعه سیستم  ،قبل از هر چیز الزم است دانش تجربی جمع آوری و مراحل تجربی طراحی شود .با توجه به ساختار ماژول سیستم آزمایش شیمی مجازی واقعیت افزوده ،
در ماژول "دانش یادگیری" و "اندازه گیری اثر یادگیری"  ،الزم است برای توسعه بعدی تصاویر  ،متون  ،داده های صوتی و تصویری مربوط به هر آزمایش جمع آوری شود .در ماژول "انجام
آزمایشات" باید تجهیزات و مواد مورد نیاز آزمایش را مرتب کنیم و مراحل تجربی را برای شفاف سازی اهداف  ،روشهای عملی و نتایج عملیاتی هر مرحله طراحی کنیم .به عنوان مثال  ،اگر
هدف از یک مرحله جذب یک محلول باشد  ،در این صورت حالت کار این است که مدل مجازی سه بعدی قطره چکان سر الستیکی را جابجا کرده و آن را درون بطری محلول قرار دهید.
نتیجه عمل به این صورت است که سر الستیک محلول را جذب می کند.
ماژول های "دانش یادگیری" و "اندازه گیری اثر یادگیری" عمدتا از نرم افزار Unity 3Dبرای تحقق سیستم آزمایش شیمیایی مجازی مبتنی بر ترمینال موبایل استفاده می کنند .این
سیستم از زبان C #برای توسعه رابط در همه سطوح استفاده می کند و دانش تجربی را معرفی و آزمایش می کند .پایانه های تلفن همراه باید محتوای پیچیده را در یک رابط کوچکتر
ارائه دهند .بنابراین  ،در طراحی محتوای دیجیتالی  ،باید اطالعات پیچیده را تا حد امکان با گرافیک  ،صدا و فیلم نمایش دهیم .ارائه اطالعات باید به صورت سلسله مراتبی وبرای درک
دانشجویان آسان باشد.
ماژول "انجام آزمایش" هسته اصلی سیستم است .در مرحله اولیه  ،مواد و مراحل مورد نیاز آزمایش کامالً مشخص شده است .این قسمت روند آزمایشی را توسعه و تحقق می بخشد .این
سیستم ازکیت توسعه نرم افزاری Vuforia SDKبرای تحقق عملکرد واقعیت افزوده استفاده می کند .با اسکن نقشه شناسایی دو بعدی با دوربین موبایل  ،می توان تجهیزات
آزمایشگاهی مجازی سه بعدی را از صفحه موبایل مشاهده کرد .در مرحله اول  ،نقشه های شناسایی دو بعدی از هر قطعه از تجهیزات آزمایشگاهی الزم است که آنها را به وب سایت رسمی
Qualcomm Vuforiaوارد کنید و آنها را به عنوان کارت برای ذخیره چاپ کنید .سپس باید از نرم افزار طراحی سه بعدی MAYAاستفاده کنیم تا تجهیزات آزمایشگاهی را مدل
سازی کنیم  ،مدل سه بعدی را به Unity3Dو Vuforia SDK Qualcommرا وارد کنیم .عملکردی که باید توسعه یابد نمایش مدل تجهیزات آزمایشگاهی مجازی سه بعدی در
کارت شناسایی هنگام شناسایی نقشه شناسایی است .دانش آموزان نقشه شناسایی را با دست حرکت می دهند و تجهیزات آزمایشگاهی مجازی به همراه آن حرکت می کنند .مطابق با
الزامات خاص مراحل آزمایشی  ،سیستم باید موقعیت تجهیزات را در زمان واقعی به دست آورد  ،از سیستم تشخیص برخورد Unity3Dبرای داوری استفاده می کند تا
بدانیم آیا آزمایش دانش آموزان بصورت استاندارد انجام شده است یا پیام های متنی و صوتی را در زمان واقعی ارائه می دهد.
 4.3مثال کاربرد سیستم آزمایش شیمیایی مجازی واقعیت افزوده
اولین ماژول سیستم آزمایش شیمی مجازی واقعیت افزوده یادگیری دانش تجربی است .دانش آموزان می توانند آزمایشات مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس اصول تجربی  ،محتویات ،
مراحل و اقدامات احتیاطی را مطالعه کنند.دانش آموزان پس از درک اساسی از آزمایش می توانند وارد ماژول آزمایشی شوند .دانش آموزان باید مطابق درک خود از آزمایش  ،تجهیزات
آزمایشگاهی را انتخاب کرده و کارت تجهیزات آزمایشگاهی را در زیر دوربین موبایل مشخص کنند .بعد از تشخیص سیستم به درستی  ،مدل سه بعدی تجهیزات را نمایش داده و اطالعات
تجهیزات را از طریق صدا معرفی می کند .این آزمایش پس از آن آغاز می شود که دانش آموزان تمام تجهیزات مورد نیاز آزمایش را به درستی انتخاب کنند .در آزمایش  ،هر مرحله از
اعالن مربوطه برخوردار است  ،دانش آموزان کارت شناسایی را جابجا می کنند و مدل سه بعدی تجهیزات آزمایشگاهی به همراه آن حرکت می کند .بنابراین  ،دانش آموزان می توانند
تجهیزات آزمایشگاهی را به طور طبیعی با دستان خود حرکت دهند  ،درست مثل آزمایش های واقعی .سپس از طریق تعامل بین تجهیزات آزمایشگاهی  ،هر مرحله از آزمایش به نوبه خود
انجام می شود .مطابق با الزامات خاص مراحل آزمایشی  ،این سیستم داوری خواهد کرد که آیا این آزمایش با مشخصات مطابقت دارد و بازخورد در زمان واقعی را در قالب متن  ،پیام های
صوتی و غیره به دانشجویان می دهد.
پس از اتمام ماژول آزمایش  ،دانش آموزان می توانند وارد ماژول اثر آزمون شوند که شامل خالصه و بررسی نکات تجربی  ،آزمون تمرین های تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج و توسعه و
گسترش آزمایش است .در بخشی از تمرین  ،دانش آموزان باید فرایند آزمایش را یادآوری کرده و تمرین های مربوطه را انجام دهند .این سیستم پاسخهای دانش آموزان را تحلیل و
راهنمایی خواهد کرد .تا اینجا دانش آموزان یک آزمایش شیمی مجازی کامل از واقعیت افزوده را به اتمام رسانده اند.

نتایج و یافته ها
-4نتیجه گیری
تدریس آزمایش شیمی یک زمینه بسیار حرفه ای است .آزمایش های سنتی نیاز به آزمایشگاه های مجهز و مربیان ویژه دارد .برخی از الزامات آزمایشگاهی خطرناک نیاز به تجهیزات
محافظ حرفه ای دارند .نرم افزار آزمایش مجازی واقعیت افزوده مبتنی بر ترمینال تلفن همراه می تواند بازی کاملی را به ابتکار ذهنی دانش آموزان بدهد و تا حد زیادی محدود به زمان ،
مکان  ،تجهیزات آزمایشگاهی و سایر محدودیت ها نیست .معلمان می توانند از طریق نرم افزار آزمایش مجازی  ،وضعیت آزمایشی دانش آموزان را تشخیص دهند و دانش آموزان را به موقع
راهنمایی کنند .در عین حال این یک آزمایش مجازی است  ،دانش آموزان می توانند تجهیزات آزمایشگاهی سه بعدی را در محیط مجازی جابجا کنند  ،با جسارت و با دقت آزمایش های
خطرناک را انجام دهند بدون اینکه نگرانی از بروز خطرات سالمتی داشته باشند .از همه مهمتر  ،فناوری واقعیت افزوده دانش آموزان را قادر می سازد آزمایش های شیمیایی را به روشی
طبیعی شبیه سازی کنند .البته یکی از مشکالت آزمایش مجازی واقعیت افزوده این است که کاربران همیشه به یک تلفن همراه دستی نیاز دارند .در آینده  ،آزمایش شیمی مجازی
همچنین می تواند از دستگاه های پوشیدنی مانند مشاهده مستقیم از عینک های ARاستفاده کند  ،بنابراین کاربران می توانند از هر دو دست برای آزمایش استفاده کنند .از فناوری تعامل
صوتی هوشمند نیز می توان برای تعویض رابط نرم افزار استفاده کرد  ،به طوری که تجربه تعاملی آزمایش مجازی طبیعی تر خواهد بود.
به طور خالصه  ،آزمایش شیمی مجازی واقعیت افزوده به اشتیاق و احساس مشارکت دانش آموزان توجه می کند .این دانش آموزان را قادر می سازد بارها و بارها از آزمایش های شیمیایی
یاد بگیرند و با روش تعاملی جدید  ،تکرار و تکمیل شود  ،که منجر به بهبود یادگیری و آموزش اثر شیمی می شود.
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مقدمه

در پژوهش حاضر سعی شده است تا انواع رویکرد ها در ارائه محتوای
آموزشی نانو معرفی شوند و کارایی و مشکالت هر یک با توجه به نظام آموزشی
حاضر در کشور عنوان شوند .روش تحقیق حاضر ،روشی کیفی و کتابخانه ای
بوده و ابزار این پژوهش نیز تمامی منابع موجود و در دسترس از جمله کتاب ها،
مجالت و سایت های اینترنتی می باشد .همچنین با چند تن از متخصصین
نانوفناوری مصاحبه و از تجارب و نظرات آنها در این زمینه سوال به عمل آمد.
نتایج نشان داد که نبود چارچوب و برنامه مدون ،فراهم نبودن زیرساخت های
کافی ،حجم باالی کتب درسی و عدم تسلط دبیران چالش های اصلی در زمینه
آموزش فناوری نانو هستند .با توجه به حجم و تراکم موضوعات درسی عمال
امکان ورود فناوری نانو به عنوان یک مبحث مستقل در کتب درسی وجود ندارد.
بنابراین راهکار کوتاه مدت می تواند به گونه ای باشد که مطالب مربوط به
فناوری نانو در ارتباط با مباحث دیگر باشد تا موجب تقویت آنها شود .ولی
آموزش این شاخه از علم بصورت بنیادی نیازمند برنامه ریزی آموزشی مدون در
تمامی سطوح ابتدایی و متوسطه می باشد .همچنین ارتباط مدارس با دانشگاه ها
و پارک های علم و فناوری می تواند تا حدودی مشکل کمبود امکانات آموزشی
در مدارس را حل کند.
بدون هیچ شکی می توان گفت که نانوفناوری یکی از کلیدهای ورود به علوم
نوین در عصر جدید است".فناوری نانو موج چهارم انقالب صنعتی است که
در تمامی گرایشهای علمی راه یافته است تا جایی که در یک دهه آینده
برتری فرایندها ،وابسته به این تحول خواهد بود"[ .]1فناوری نانو یک علم
بین رشته ای است که در اکثر علوم مهندسی و علوم پایه کاربرد دارد .از این
رو ،آموزش فناوری نانو در عصر حاضر ،یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
آشنایی نسل جدید با این فناوری امری ضروری به نظر می رسد و در این
بین آموزش و پرورش به عنوان نهاد اصلی آماده سازی نسل جدید برای ورود
به عرصه های نوین علوم و فناوری باید نقش مهمی را ایفا نماید .امروزه نانو
فناوری یکی از حوزه های مهم آموزش علوم در بسیاری از کشورهای توسعه
یافته است .به عنوان مثال در تایوان آموزش فناوری نانو با روش های
گوناگون به دانش آموزان از دوره ابتدایی صورت می گیرد [ .]2در ژاپن
عالوه بر دبیرستان ها آموزش نانو را به سطوح پایین تر یعنی دبستان نیز
گسترش داده اند .پازلهای کودکانه نمونه بارز این آموزش هاست .در سایر
کشور های پیشرفته نظیر آمریکا و آلمان نیز برنامه های متنوعی برای
آموزش نانو توسعه داده شده اند [.]3
با وجود تاکید زیاد در اسناد باالدستی کشور از جمله سند چشم انداز و
نقشه جامع علمی و فناوری درباره توجه نهادها و متولیان آموزشی کشور به
فناوری نانو و به رغم وجود نقاط جالب توجه برای ورود آنها در محتوای
درسی پیش از دانشگاه ،بررسی به عمل آمده از برنامه درسی شیمی ،فیزیک
و زیست شناسی دوره متوسطه نشان می دهد که توجه به فناوری نانو در
محتوای درسی این کتاب ها قابل مالحظه نمی باشد و تنها به اشارات
انگشت شماری به فناوری نانو در محتوای کتاب های درسی مذکور بسنده
شده است .در صورتی که حضور این حوزه جدید در آموزش ها و برنامه های
غیر رسمی چشمگیرتر بوده است ،به گونه ای که در حال حاضر تعداد جالب
توجهی از پژوهش سراهای دانش آموزی در سطح کشور مشغول به آموزش
های نظری و عملی به دانش آموزان در این زمینه هستند [ .]4نانوفناوری
یکی از حوزه های مهم تحقیقاتی در سطوح تحصیالت تکمیلی کشورمان می
باشد ولی در سطوح قبل از دانشگاه ،برنامه ریزان ،مدیران ،معلمین و
آموزگاران هنوز اثرات آینده فناوری نانو را نشناخته اند و به همین دلیل

روش پژوهش
روش اجرای این تحقیق به صورت کتابخانه ای و ابزار این پژوهش نیز تمامی منابع موجود و در
دسترس از جمله کتاب ها ،مجالت و سایت های اینترنتی می باشد .به عالوه با چند تن از
متخصصین این موضوع که از دانشگاه صنعتی شریف ،تربیت مدرس و علم و صنعت فارغ التحصیل
شده اند مصاحبه و از تجارب و نظرات آنها در این زمینه سوال به عمل آمد.

نتایج و یافته ها
آموزش نانو در عصر حاضر یک ضرورت است است و کشور ما نیز در این زمینه فعالیت هایی
دارد و البته عمده این فعالیت ها متوجه دانش آموزان خاص می شود و ستاد ویژه توسعه نانو اجرا
کننده آنهاست و ما به طور عمومی شاهد این آموزش ها نیستیم .ظهور فناوری نانو عالوه بر انقالبی
که در جهان به پا کرد ،هیاهویی در نظام های آموزشی کشورهای دنیا به وجود آورد تا افراد
متخصص را در این زمینه تربیت کنند .برنامه های متنوع آموزشی برای رده های مختلف سنی نشان
از توجه همه جانبه به سرمایه گذاری در این فناوری دارد .برای اینکه دانش آموزان ما که متخصصان
آینده کشورمان هستند از قطار فناوری که با سرعت بسیار زیاد در حال حرکت است جا نمانند ،الزم
است در برنامه های درسی تجدید نظر شده و سیستم آموزشی ما نیروهای انسانی متناسب با دنیای
امروز تربیت کند .از تجربیات کشورهای موفق در زمینه آموزش نانو مانند تایوان می توان استفاده
کرد و با توجه به ظرفیت های فرهنگی کشورمان این تجربیات را بومی سازی کرد .برگزاری دوره
های تخصصی برای معلمان و دبیران رشته های مربوط به نانو زمینه ارتقای علمی آن ها و آشنایی با
علوم روز را فراهم می کند .همچنین تربیت نیروی انسانی مجرب در زمینه آموزش نانو در دانشگاه ها
که بتوانند در زمینه تولید محتوا توانایی الزم را داشته باشند به شدت احساس می شود .به عنوان
درمان موقت می توان مطالب مربوط به فناوری نانو در ارتباط با مباحث دیگر باشد تا موجب تقویت
آنها شود .در این صورت محتوای سازمان دهی شده ،می تواند عالوه بر ایجاد درکی مناسب از علم
فناوری نانو ،در راستای درک وفهم سایر موضوعات درسی نیز کمک رسانی نماید .ولی برای آموزش
اصولی این علم باید در محتوای کتب علوم تجدید نظر شده و فناوری نانو بصورت تدریجی از دوره ی
ابتدایی در قالب روش های آموزش فعال به دانش آموزان ،آموزش داده شود.
[]1سیدی مطلق ،شیما؛ شاهیوند ،مهوش؛ عالئی ،علی ( .)13۹2فناوری نانو در صنعت
ساختمان و تاثیر آن در معماری .اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها ،دانشکده
فنی شهید مفتح ،همدان.
[]2برجیان بروجنی ،محمود؛ صفری ،جواد ( ،)138۹لزوم تقویت آموزش نانو در مقطع ابتدایی،
.https://nano.ir
[]3خدایاری شهسواری ،ایرج؛ جلیلی ،لیال؛ مهربان ،زهرا؛ حاتمی ،جواد ( .)13۹2آموزش فناوری
نانو ضرورتی جدید در برنامه درسی .همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و
پرورش ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند.
[]4مهربان ،زهرا ( .)13۹3تلفیق رویکردی مناسب برای ورود علم و فناوری نانو به محتوای
برنامه درسی .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران5-34 ،34 ،
[]5خدایاری شهسواری ،ایرج؛ جلیلی ،لیال؛ زهرا ،مهربان ( .)13۹2آموزش فناوری نانو در حوضه
های چند فرهنگی ،همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی ،انجمن مطالعات برنامه درسی
ایران واحد استان آذربایجان غربی ،ارومیه.
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را نمیدانند و این در حالی است که اغلب کشورهای پیشرو آموزش نانو را به سطوح قبل از
دانشگاه وارد ساخته و به طور بسیار جدی به آن می پردازند [ .]5در سند راهبردی ده ساله توسعه
فناوری نانو در ایران به منظور دست یابی به اهداف سند چشم انداز ایران  ،1404حضور در زمره
کشورهای پیشتاز در فناوری نانو و ارتقای جایگاه ایران در بین این کشورها ،در یک افق ده ساله به
تصویر کشیده شده است ،که حمایت همه جانبه آموزش و پرورش و آموزش عالی برای دستیابی به
این اهداف ضروری می باشد .با توجه به اهمیت آموزش نانو ،این پژوهش به دنبال بررسی چالش
های آموزش این علم در مدارس کشورمان و ارائه پیشنهاداتی برای غلبه بر این چالش هاست .قطعا
نیازهای آموزشی آن

بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحان نهایی درس شیمی
مسعود رضائی  ،مصطفی مختاریان و مجید کارگر
آموزش و پرورش شهرستان فریدن  ،استان اصفهان
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قرارگیری دانش آموزان در فضا و شرایط امتحان  ،می تواند سبب ایجاد وضعیتی
همراه با استرس و اضطراب در وی شود که همین موضوع ممکن است سبب
کاهش اعتماد به نفس و کسب نمره نامطلوب گردد .این موضوع گاهی ناشی از
عدم آشنایی دانش آموز با شرایط آزمون و همچنین نا آشنا بودن وی با نمونه
سواالت امتحانی باشد .آشنا نمودن دانش آموز با نمونه سواالت امتحانی ،
تأثیرگذاری قابل توجهی در پیشرفت فرد داشته و در اغلب موارد منجر به کسب
نمره مطلوب توسط دانش آموز می شود .در این مقاله  ،تأثیر حل و بررسی نمونه
سواالت امتحان نهایی درس شیمی در کسب نمره مطلوب بر روی دانش آموزان
یک کالس  13نفری پایه دوازدهم رشته ریاضی -فیزیک مورد پژوهش قرار گرفته
است .به همین منظور  ،دو امتحان مقدماتی برای مقایسه نمره این دو امتحان با
نمره امتحان نوبت اول برگزار و نمرات هر سه امتحان به تفکیک هر دانش آموز
بیان شد و سپس نتیجه نهایی به صورت نموداری ارائه گردید.

درس شیمی  3یکی از دروس مورد ارزشیابی در
آزمون نهایی و کنکور سراسری سال دوازدهم در رشته
های ریاضی  -فیزیک و علوم تجربی می باشد این
موضوع در کنار مسئله کنکور تبدیل به یک دغدغه
بزرگ برای دانش آموزان شده است که در نهایت می
تواند منجر به افت تحصیلی و عدم موفقیت در کسب
نمره مطلوب در این درس شود .بررسی افت تحصیلی در
هر رشته می تواند به صورت جداگانه و با اهداف دقیق
تر صورت گیرد .اما در این مقاله سعی شده است که به
صورت کلی افت تحصیلی دانش آموزان در درس شیمی
 3مورد بررسی قرار گیرد.
مباحث اشاره شده  ،بیان از اهمیت زیاد این درس و
این کتاب در سال دوازدهم دارد اما برخی چالش ها و
مشکالت می تواند دانش آموز را از یادگیری کامل این
درس بازدارد .

روش پژوهش
در این مقاله  ،تأثیر حل و بررسی نمونه سواالت امتحان نهایی درس
شیمی در کسب نمره مطلوب بر روی دانش آموزان یک کالس  13نفری
پایه دوازدهم رشته ریاضی -فیزیک مورد پژوهش قرار گرفته است .به
همین منظور  ،دو امتحان مقدماتی برای مقایسه نمره این دو امتحان با
نمره امتحان نوبت اول برگزار و نمرات هر سه امتحان به تفکیک هر دانش
آموز بیان شد و سپس نتیجه نهایی به صورت نموداری ارائه گردید.

بررسی ها نشان داد  ،آشناسازی دانش آموزان با نمونه
سواالت امتحان نهایی و تطبیق آن ها به سواالت کنکور
سراسری  ،سبب اطمینان بخشی به دانش آموزان شده و
دانش آموزان با خیال آسوده تر با امتحانات نهایی و کنکور
سراسری مواجه می شوند .همین امر سبب کاهش افت
تحصیلی و در نتیجه کسب نمره باالتر این درس در امتحان
نهایی خواهد شد .همین موضوع سبب می شود دانش آموز
جسارت پاسخگویی به سواالت کنکور را در خود ببیند و به
پرسش های مطرح شده در کنکور سراسری پاسخ دهند.
این موضوع خود می تواند نتایجی گسترده تری داشته
باشد به طوری که دانش آموز به این باور می رسد که
سواالت کنکور سراسری  ،نه فقط درس شیمی بلکه در
دروس دیگر نیز با مطالعه کتاب و حل نمونه سواالت بیشتر
 ،قابل پاسخگویی هستند  .در نتیجه  ،این امر  ،منجر به
آرامش روانی دانش آموز در جلسه آزمون شده و در نهایت
سبب افزایش تمرکز وی بر روی هر یک از سواالت دروس
مختلف در آزمون می شود .

] [1چاپ  ، 1398چاپ دوم  ،شیمی ،3پایه دوازدهم دهم دوره ی دوم متوسطه ،دفتر تالیف کتاب های درسی
عمومی و متوسطه نظری
][ 2سیف  ،علی اکبر (  ، ) 1395روانشناسی پرورشی نوین  :روان شناسی یادگیری و آموزش  ،نشر دوران
] [3سواالت کنکور سراسری  1398داخل و خارج کشور  ،رشته های ریاضی  -فیزیک و علوم تجربی
] [4سواالت امتحانات نهایی از دی  97تا دی 98
][ 5اصالحی علیرضا  ،رفاعی دیار  ،جعفری سکینه (  ، ) 1397روشهای تدریس اثربخش با تأکید بر
فناوریهای نوین ،نشر آوای نور
][ 6نقیه مجید (  ، ) 1392ظرافت های معلمی 678:نکته ی کاربردی برای معلمان و دبیران  ،گاج
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1استاديار ،دكتري تخصصي شيمي تجزيه ،دانشگاه فرهنگيان

چکیده

مقدمه

از اهداف اساسي آموزش علوم ،توسعهي سواد علمي فراگيران و به دنبال
آن تربيت يادگيرندگان مادام العمر و مستقلي است كه مي توانند با قابليت هاي
بيشتري در مقابل مسائل زندگي پيش روي خود ،عكس العمل نشان دهند .در
اين راستا ،بهره گيري از آموزش هايي كه مهارت هاي حل مسئله و تفكر را در
افراد باال مي برد ،راه رسيدن به اين هدف را هموارتر مي سازد .با توجه به اينكه
دستيابي به نتايج مورد نظر منوط به استفاده از ابزارهاي مناسب از لحاظ
ساختار و كاربرد است ،لذا در اين مقاله به مرور مدل هاي حل مسئله بكار
گرفته شده در آموزش شيمي و كاربرد آنها در بهبود كيفيت يادگيري فراگيران
پرداخته مي شود.

نتایج و یافته ها
يكي از الگوريتم هايي كه در روش حل مسئله در درس شيمي بكار گرفته شده است پياده
سازي و ارزيابي مدل كمك گلديالكسي ( شكل  )1است ] .[2اين مدل چارچوب مخصوصي را
براي فراگيراني كه به بن بست رسيده اند (نمي توانند مشكل را پيدا كنند) و يا شروع نادرست
دارند ( نمي دانند از كجا شروع كنند) فراهم ميكند .از آنجائيكه درك يك مسئله با تجزيه و
تحليل آن يكسان نيست ،در اين الگوريتم نيز براساس مشكالت فراگيران در حل مسائل شيمي،
براي اين دو مفهوم ،دو تقسيم بندي مجزا در نظر گرفته شده است .در قسمت اول گردش كار
درك و قسمت دوم تجزيه و تحليل قرار دارد.

ادبيات مربوط به حل مسئله در شيمي به خاطر عدم تفاهم در دو
عبارت مسئله و حل مسئله از پيچيدگي برخورداراست .اين دو تعريف
تفاوت بين دو مفهوم تمرين هاي روزمره و همچنين مشكالت و مسائل
جديد را بيان مي كند .يادگيري به روش حل مسئله بخشي از يك
ديدگاه آموزشي است كه منجر به يادگيري با رويكردي باز ،متفكرانه و
انتقادي نسبت به دانش خواهد شد .اين ديدگاه افرادي را در جامعه
درگير مي كند كه جهت تصميم گيري در برابر مسئله اي كه با آن
روبه برو مي شوند ،تعامل دارند] .[1الگوريتم هاي متعددي براي حل
مسائل شيمي طراحي شده اند كه استفاده از آنها در بعضي از موارد
تناسبي نداشته و به دنبال آن نتايج مطلوبي نيز حاصل نشده است .با
توجه به اهميت به كارگيري روش حل مسئله در آموزش شيمي جهت
يادگيري عميق تر و پايدارتر فراگيران ،در اين مقاله مدل هايي از اين
رويكرد در آموزش شيمي معرفي و موارد استفاده از آن مورد بررسي
قرار مي گيرد.
شکل -1مدل الگوریتمي كمك گلدیالكي در حل مسئله

در اين مقاله با مرور منابع و مقاالت معتبر و پژوهش كتابخانه اي ،مدل ها و
الگوريتم هاي به كار گرفته شده در تدريس شيمي به روش حل مسئله بررسي
مي شود و مراحل اجراي اين مدل ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته ،نتايج
حاصل از آن براي استفاده بهتر و كاربردي تر در تدريس مورد ارزيابي قرار مي
گيرد.

[1] Rustam, E. S, D. R. S. and Edy, S. (2017). Improving
Learning Activity and Students' Problem Solving Skill
through Problem Based Learning (PBL) in Junior High
School. Int. J. Sci. 33(2), 321-331.
[2] Bueno, P.M. (2014). Assessment of achievement in
problem-solving skills in a General Chemistry course.
Journal of Technology and Science Education, 4 (4), 260269.
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ﺿﺮورت ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ
ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯿﺮﯾﺎن

ﻣﺮﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن  ،ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( اﺻﻔﻬﺎن

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ آوري ،ذﺧﯿﺮه ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ روز اﻓﺰون  ،ICTﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺘﻌﺪدي
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از
آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و
در ﮐﻼس ﻫﺎي درس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ[1] .
 ICTﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻢ
ﺷﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس و آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺮدد [1].اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻢ
از ICTدر آﻣﻮزش دروس ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر
اﻫﻤﯿﺖ دارد [2].ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﺗﻔﮑﺮﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در آن ICTاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
][ 3
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ[4].و ][1

 ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮرت دو ﺑﻌﺪي و ﺳﻪ ﺑﻌﺪي،
ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ،ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه وﻏﯿﺮه
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﯾﺎدﮔﯿﺮي و درك ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﮔﯿﺮان و
ﺳﻬﻮﻟﺖ آﻣﻮزش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.












روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي  ICTدر آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ و
ﻣﺰاﯾﺎي آن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺰوم آﻣﻮزش  ICTو ﻧﺮم اﻓﺮارﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم و ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺗﺌﻮري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ICTدر آﻣﻮزش ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﯽ
در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزش ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ .اﺳﺎﺳ ًﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري در
آﻣﻮزش ،ﺑﺎﯾﺪ در اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در دﻧﯿﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ICTدر ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اي و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي و ادﻏﺎم آﻣﻮزش و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ در رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد
آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي درﺳﯽ رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن  ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ
درﺳﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﻣﻮزش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري
اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ،ﺣﺠﻢ ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و اراﺋﻪ آن
در ﻧﯿﻤﺴﺎل آﺧﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻋﺎﺟﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ زﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻠﻤﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد از ﻣﻔﻬﻮم ICTو
ﮐﺎرﺑﺮد آن در آﻣﻮزش ،ﺗﺼﻮر دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

[1] Koszalka & Wang, et al., (2002), Information and
communication technology in the classroom
[2] Figg, et al., (2000), Integrating ICT in to classrooms. A note
from Turkish teachers.
[3] Allegra, Chifori, & Ottaviano, et al., (2001) Information and
communication technology in the classroom.
[4] Becker, et al, (2001), Integrating ICT in to classrooms. A
note from Turkish teachers.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺳﺘﻔﺎده از ICTدرآﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،IUPAC
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ درك ﻋﻤﯿﻖ در ﻓﺮاﮔﯿﺮان
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﻇﻬﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ICTﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ICTﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ -ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﻫﺮ
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ  ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ روز،
ﺟﺬاب و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ ﮔﺮدد .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﯿﻤﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺛﺮ ICTدر آﻣﻮزش ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ
درداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ،از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري در آﻣﻮزش
ﺷﯿﻤﯽ ﻻزم اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

آموزش شیمی مبتنی بر آزمایشگاه ،مزایا و محدودیتها
دریاراستگو
دانشجویکارشناسیآموزششیمی،مرکزشهیدرجایی،دانشگاهفرهنگیاناصفهان،ایران

مقدمه

از آنجا که بحث بر آموزش شیمی مبتنی بر آزمایش است باید در این مسیر
با بهکاربردن راهحلهای الزم به اهداف آن نیز دست پیدا کنیم .نتایج این مطالعه
نشان داد که ارائه فرضیه و طراحی آزمایشها مسیری است که دانشآموز باید در
آن گام نهاده تا یادگیری فعال و عمیق برای وی اتفاق بیفتد .پیچیدگی و زیادی
اطالعات سبب میشود که دانشآموز دچار سردرگمی شود ،که برای جلوگیری از
این اتفاق میتوان از طرحهای مفهومی استفاده کرد .نقش پررنگ آزمایشگاه در
دروسی مانند شیمی و فیزیک برای هیچکس پوشیده نیست ،اما به دلیل
محدودیتهایی که در مدارس ما وجود دارد از جمله محدودیتهای مالی،
ابزاری ،مکانی امکان انجام آزمایشها برای همه معلمان وجود ندارد که باید
راهحلهایی برای آن اندیشیده شود .در این پژوهش ضمن توضیح شیوه آموزش
مبتنی بر آزمایش ،اهمیت و ضرورت این روش و همچنین محدودیتهای آن
مورد بررسی قرار گرفته است.

الگوی اصلی برای آموزش مبتنی بر آزمایش رسیدن به درک شخصی از یک تجربه و طراحی
برنامههایی برای استفاده از یادگیریها در محیطهای دیگر است ]3[.در این روش مستقیماً چیزی
آموزش داده نمیشود ،بلکه موقعیت و شرایطی فراهم میشود تا دانشآموزان خود از طریق
آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند]4[.
میتوان از طرحهای مفهومنما برای فعالیتهای آزمایشگاهی استفاده کرد .طرح مفهومنما،
طرحی است که روابط بین مفاهیم ،موضوعها یا اجزای آنها را در ارتباط با موضوعی خاص ،به
شکل معنیداری با استفاده از خطوط یا کلمات نمایش میدهد]5[.
فعالیتهای آزمایشگاهی با وجود اهمیتهای بسیار ،محدودیتهاو موانعی را نیز داراست .از
موانع آن میتوان به نحوه سنجش و ارزیابی ،آزمونهای ورودی دانشگاهها ،محدودیت زمان ،کمبود
امکانات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی اشاره کرد ]6[.همچنین اهداف این روش شامل :تسلط بر
مفاهیم علمی ماده درسی ،تقویت استدالل علمی ،درک پیچیدگی و ابهامهای موجود در
فعالیتهای تجربی ،توسعه فعالیتهای گروهی میباشد]7[.
آزمایشگاه محیطی است که آنچه را که دانشآموزان تئوری آموختهاند در آنجا بهصورت عملی
و عینی ببینند.آموزش آزمایشگاهی دانشآموزان را وادار میکند تا در مورد ماهیت علوم و فناوری،
اطالعات بیشتری کسب کنند و از این طریق دانش علمی بشر پرورش یابد و درک زیباییشناختی
و فکری دانشآموزان تقویت شود .از طریق آزمایش کردن دانشآموزان میتوانند روابط علت و
معلولی را شناسایی کنند و در این فرایند مهارتهای مهمی را در خود پرورش دهند .به همین
دلیل توجه به آموزش مبتنی بر آزمایشگاه از اهمیت ویژهای برخوردار است .برای بهرهبردن از
آموزش آزمایشگاهی ،معلم و دانشآموز باید آمادگی الزم را داشته باشند و معلم باید مسیر
یادگیری را برای دانشآموزان هموار کند و در انجام آزمایش او را هدایت نماید .معلم باید اجازه
دهد تا دانشآموز با آزمون و خطا ،مطالعه و ساخت فرضیه و سپس آزمایش آن ،پاسخ مطلوب
خود را بیابد و نقش دانشمندان را تقلید کنند .تجربه میدانی و انجام عملی آزمایش ،بهترین
فرصت برای ایجاد عالقه مادامالعمر در دانشآموز نسبت به علوم (شیمی) را ایجاد میکند و باعث
میشود تا دانشآموزان بیشتر درباره محیط خود تحقیق و کاوش کنند و نگرشها و مهارتهای
علمی در آنها شکل بگیرد.

علم شیمی یکی از دانشهای بنیادی است که گستره زیاد این
دانش در زمینهای نظری و عملی باعث شده تا تعریف یکپارچه برای
آن مشکل شود .شیمی درکی مهم از جهان را ارائه میدهد.
درعینحال آموزش شیمی اشاره به آموزشِ دانشِ شیمی در مدرسه
و دانشگاه و افزایش آگاهیهای همگانی در کاربردهای این دانش در
زندگی روزمره دارد .مهمترین موضوعات مطرح در این شاخه ،درک
چگونگی آموزش حرفهای شیمی در راستای فراگیری دانشجویان و
دانشآموزان ،انتخاب بهترین راههای آموزش شیمی و بهبود نتایج
یادگیری با تغییر روش آموزشی است]1[.
در سالهای اخیر در کشور ما ،بیش از گذشته به اهمیت و تأثیر
فعالیتهای عملی بهویژه فعالیتهای آزمایشگاهی در آموزش دروس
تجربی توجه شده است و در این راستا دفتر تألیف کتب درسی
کتابی را با عنوان آزمایشگاه علوم تجربی در برنامه متوسطه دوم قرار
داده است .در کتاب درسی شیمی نیز بخشهایی با عنوان کاوش
کنید قرار داده شده است ،که بیانگر ضرورت وجود آزمایشها در
آموزش شیمی است .در این بخش دانشآموز با انجام فعالیتهای
عملی و آزمایشگاهی افزون بر کشف یا تعمیق یک مفهوم علمی ،به
کسب مهارتهای دستورزی ،مشاهده ،ثبت نتایج و ارائه گزارشکار
میپردازد.
ایگوه آزمایشگاه را محیطی بسته مانند یک اتاق کامالً مجهز با
چیدمان خاص یا یک فضای بازتعریف میکند که میتواند در
مکانهایی مانند کنار رودخانه ،کارگاه ،مزرعه و حتی بازار باشد که از
آن برای انجام آزمایشهای علوم استفاده شود]2[.

روش پژوهش
اطالعات این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و فیشبرداری ،مطالعه
مقاالت و سایتها جمعآوری شده است.

[]1حقیقت،حمیده؛فتحینیا،مهرانگیز(.) ۱۳۹۹کاربردنظریههاییادگیریدر
آموزششیمی.فصلنامهپژوهشدرآموزششیمی۲۳-۵، ۲)۱(،
[2] Igwe, I.O. (2003). Principles of science and science teaching
in Nigeria (An introduction). Enugu: Jones Communication
Publishers.
[]3قربانی،عبدالرضا( .) ۱۳۹۴نقشفعالیتهایآزمایشگاهیوعملیدرافزایش
یادگیریمفاهیمدرسعلومتجربی.شانزدهمینکنفرانسآموزشفیزیکایرانو
ششمینکنفرانسفیزیکوآزمایشگاه،دانشگاهفرهنگیانلرستان،خرمآباد.
[]4پیلهور،آذر(، )۱۳۹۷آموزششیمیمبتنیبرآزمایشگاهوشیوههایارائهآن،
دهمینکنفرانسآموزششیمیایران،دانشگاهعلموصنعتایران،تهران.
[]5استنوولد،مارک؛تیویلسون،جان(.) ۱۳۷۶استفادهازطرحهایمفهومنما
بهعنوانابزاریدربهکارگیریمفاهیمشیمیبرایفعالیتهایآزمایشگاهی،رشد
آموزششیمی۱۹-۱۶، ۱۲)۱(،
[]6بدریان،عابد(، )۱۳۸۶جایگاهفعالیتهایعملیدرآموزشویادگیریعلوم
تجربیhttp://badrian.blogfa.com/post/40،
[ ]7بدریانعابد،شکرباغانیاشرفالسادات،اصفاآرزو،عبدینژادطالب(،)۱۳۸۷
اعتباربخشیالگوییاثربخشبرایانجامدادنفعالیتهایآزمایشگاهیدرآموزش
علومتجربیدورهمتوسطه،نوآوریهایآموزشی.۱۵۶-۱۲۹، ۷)۲۸(،
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تحلیل محتوای کتابهای درسی شیمی دوره دوم متوسطه براساس میزان توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی
حسینمعافی،فائزهناطقی

دکتریبرنامهریزیدرسی،دبیرشیمیآموزشوپرورشناحیه 2اراک
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پژوهش حاضر باهدف تحلیل محتوای کتابهای درسی شیمی دوره متوسطه دوم
بر اساس میزان تأکید بر اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است .روش پژوهش در
این مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود .در این پژوهش پس از گردآوری داده
های کمی از تکنیک آنتروپی شانون جهت تحلیل آنها بهره گرفته شد.جامعه آماری
این پژوهش را محتوای کلیه کتابهای شیمی متوسطه دوم (شیمی دهم  ،شیمی
یازدهم و شیمی دوازدهم و آزمایشگاه علوم دهم و علوم یازدهم)تشکیل داد  .روش
نمونه گیری در این پژوهش تمام شماری بود ؛ لذا تمام متن کتابهای شیمی دوره
متوسطه دوم مورد تحلیل قرار گرفتند .واحد ثبت در این تحقیق مضمون بود .
یافتههای حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که در متن کتابهای مورد بررسی به
اهداف اقتصاد مقاومتی در بعد مصرف و حیطه های مهارتی و دانشی بیشترین توجه
و در بعد اشتغال و تولید در حیطه نگرشی کمترین توجه صورت گرفته است .در بین
کتابها نیز بیشترین توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی در کتاب آزمایشگاه علوم یازدهم
و کمترین توجه در کتاب درسی شیمی دوازدهم لحاظ شده است .یافته های حاصل
از فراوانی مؤلفه ها نشان داده است که میزان توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی از
توزیع نرمال برخوردار نیستند و به میزان خیلی کمی به اهداف اقتصاد مقاومتی در
کتابهای شیمی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی  ،کتاب درسی شیمی ،تحلیل محتوای ارتباطی ،
دوره متوسطه دوم

جداولزیرنشانمیدهدکهازمجموع 532صفحهازکتابهایشیمیمتوسطهدومدرهریکازمؤلفه
هاوموضوعاتمطرحشدهدرابعادتولید،مصرفواشتغالودرحیطههایدانشیونگرشیومهارتی
چهتعدادمضمونبهاینموضوعاتپرداختهشدهاست.

آنچه که مسلم است برای رهایی از تحریمها و مشکالت به صورت
ریشه ای و اساسی باید اهداف اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه به صورت
جدی مطرح گردد  .در این میان آموزش و پرورش همانطور که بیان شد به
عنوان یکی از تأثیرگذارترین نهادها می تواند برای دستیابی به اهداف
اقتصاد مقاومتی با ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و اصالح و تغییر برنامه
های درسی  ،گام بسیار مهمی در این زمینه بردارد .اقتصاد مقاومتی مسأله
اصلی حال حاضر نظام اسالمی در عرصة اقتصاد است .به عنوان مثال برخی
از اهداف اقتصاد مقاومتی در مواردی چون تولید ،مصرف و اشتغال به
خوبی در برنامه های درسی شیمی قابل پیگیری و دنبال کردن هستند .
رویکرد جدید در برنامه های درسی به دنبال ارتباط مفاهیم درسی شیمی با
زندگی روزمره دانش آموزان و کاربردی شدن این برنامه هاست که پرداختن
و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی می تواند بخشی از این رویکرد را محقق
سازد.

روش پژوهش
واحد ثبت در این تحقیق  ،مضمون است  .واحد ثبت به بخش معنادار و قابل
رمزگذاری محتوا اطالق می شود و روش شمارش نیز فراوانی است  .مقوله بندی
در این تحقیق با روش جعبه ای است ؛ یعنی طبقات (مقوله ها ) پیش از اجرای
تحقیق تعیین می شوند و به همین دلیل به آن  ،روش از پیش تعیین شده نیز می
گویند .جامعه ی آماری این پژوهش را محتوای کتابهای درسی شیمی دوره
متوسطه دوم در سال تحصیلی  96-97با عنوان شیمی دهم  ،شیمی یازدهم و
شیمی دوازدهم و کتاب آزمایشگاه علوم دهم و آزمایشگاه علوم یازدهم (مباحث
مربوط به آزمایشهای شیمی ) تشکیل داد که همگی به عنوان نمونه انتخاب شدند.
در این پژوهش ابزار گرد اوری داده ها  ،چک لیست محقق ساخته تحلیل محتوا
بود که بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی استخراج شده در پژوهش ناطقی و
همکاران طراحی شد  .این ابزار دارای سه بعد تولید ،مصرف و اشتغال است که در
سه حیطه دانشی  ،نگرشی و مهارتی تنظیم گردیده است.

ابعادو
حیطهها

تولید

اشتغال

مصرف

دانشی

نگرشی

مهارتی

دانشی

نگرشی

مهارتی

دانشی

نگرشی

مهارتی

باراطالعاتی( ) Ej

0/81

0/27

0/65

0/92

0/75

0/94

0/84

0/42

0/86

ضریباهمیت( )Wj

0/12

0/40

0/10

0/14

0/11

0/15

0/12

0/06

0/13

کتابهای
شیمی
ابعاد

شیمیدهم

شیمییازدهم

شیمی
دوازدهم

آزمایشگاهعلوم
دهم

آزمایشگاهعلوم
یازدهم

باراطالعاتی() Ej

0/83

0/85

0/84

0/92

0/94

ضریباهمیت( )Wj

0/189

0/192

0/191

0/210

0/214

آنچه که از نتیجه ی تحقیق حاضر می توان استنباط نمود این است که مالک خاصی در زمینه
تدوین محتوای مرتبط با توسعه ی اقتصاد مقاومتی در دستور کار برنامه ریزان درسی نبوده است و به
احتمال زیاد راهنمایی جهت چگونگی تلفیق اهداف رشد اقتصادی با سایر اهداف مورد لزوم در حوزه
های موضوعی مختلف در دسترس مؤلفین کتابهای درسی شیمی دوره متوسطه دوم قرار نگرفته است؛
همچنین نتایج این تحقیق نشانگر این است که حوزه های مختلف موضوعی در دوره متوسطه دوم از
حیث پرداختن به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مکمل یکدیگر نیستند ؛ این در حالی است که این امکان
وجود دارد که متناسب با ظرفیت هر حوزه ی موضوعی تحقق ،بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی را به
عهده آن حوزه قرار داد و به این شکل تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در دروس شیمی دوره متوسطه
دوم به انتظار نشست.
با توجه به تغییر محتوی کتابهای درسی در سالهای اخیر و لزوم اصالحات در آنها  ،ضروری به نظر
می رسد که در این تغییرات و اصالحات  ،نگاه ویژه ای به اهداف و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی شود .
دروس شیمی در دوره دوم متوسطه نیز می توانند به خوبی ارتباط کاملی با اهداف و مؤلفه های اقتصاد
مقاومتی داشته باشند .
به طور کلی یافته های حاصل از فراوانی مؤلفه ها نشان داده است که میزان توجه به اهداف اقتصاد
مقاومتی از توزیع نرمال برخوردار نیستند به طوری که در حد خیلی کم به اهداف اقتصاد مقاومتی در
کتابهای شیمی پرداخته شده است .بازنگری و گنجاندن مفاهیم اقتصاد مقاومتی در کتابهای شیمی
متوسطه دوم و رابطه عمودی محتوای کتابها جهت بهبود وضعیت برنامه درسی و بهتبع آن پرورش
انسانهایی باروحیه اقتصاد مقاومتی و دارای تربیت اقتصادی پیشنهاد این پژوهش به برنامه ریزان و
مؤلفان کتابهای درسی است.
• عربشاهی ،باهره و معافی ،حسین ( .)1390روشهای نوین آموزش شیمی .مقاله ارایه شده در دومین
همایش ملی آموزش .دانشگاه شهید رجایی ،تهران.
• بدریان ،عابد ( . )1388آموزش شیمی  .انتشارات مبنای خرد  ،تهران.
• تبریزی ،منصوره ( .)1391تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی .فصلنامه علوم
اجتماعی .شماره  ،64ص .138-105
• نوریان ،محمد ( .)1387روشهای تحقیق در علوم رفتاری .انتشارات آگه  .تهران.
• ناطقی ،فائزه ،معافی ،حسین ،فقیهی ،علیرضا و سیفی ،محمد ( .)1396اهداف برنامه درسی شیمی
متوسطه دوم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ،مجموعه مقاالت همایش ملی بررسی و تببین اقتصاد
مقاومتی.
• W.D cooper (2010) .New Jersey Core Curriculum Content Standards for
Social Studies. Journal of Economic Education 43(3): 339–47.
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بررسی تطبیقی برنامه کارورزی آموزش شیمی در کشورهای ایران ،فنالند و ژاپن
اميرشمسالدينحاجحسين،1ايمانبازوبندی،2وحيداماني3

 -1دانشجویکارشناسيآموزشزيستشناسي،دانشگاهفرهنگيان،تهران،ايران
 -2دانشجویکارشناسيآموزششيمي،دانشگاهفرهنگيان،تهران،ايران
 -3عضوهيأتعلميدانشگاهفرهنگيان،گروهشيمي،دانشگاهفرهنگيان،تهران،ايران

هدف اين پژوهش ،شناسايي برنامه کارورزی نظام تربيت معلم کشورهای ژاپن،
فنالند و ايران است .در اين پژوهش شباهت ها و تفاوت های عناصر برنامه کارورزی
کشورهای مذکور به منظور ارائه پيشنهادهای کاربردی برای بهبود بخشيدن به برنامه
درسي نظام تربيت معلم ايران بررسي و مقايسه شده است .اين پژوهش يک پيمايش
تطبيقي است .اطالعات مورد نياز آن برای پاسخگويي به پرسش ها از طريق اسناد و
مدارک کتابخانه ای و گزارش های تحقيقي و جستجو در شبکه جهاني اينترنت مرتبط و
سايت های وزارت آموزش و پرورش کشورهای مورد مطالعه گردآوری شده است.
مهمترين نتايج بدست آمده نشان مي دهد که کيفيت بخشي به نظام تربيت معلم ،هدف
اصلي و کاربردی کردن معلومات دانشگاهي هدف اختصاصي اين نظام در کشورهای
مورد مطالعه است .به منظور دستيابي به اين هدف مي بايست راهبردهای تلفيق تئوری
و عمل ،توازن تئوری و عمل در برنامه درسي ،تدوين استانداردهای تربيت معلم ،برقراری
ارتباط مستمر ميان نظام تربيت معلم پيش از خدمت با مدارس و ايجاد هماهنگي ميان
نهادهای اداره کننده تربيت معلم در کشور ايران اجرا و يا اصالح گردد.

 -1کارورزی در ایران :اولين اقدام رسمي در زمينه تربيت معلم ،تصويب قانوني در ارديبهشت ماه
سال  1290ه .ش به وسيله ی مجلس شورای ملي بود .دوره تحصيل در قسمت ابتدايي سه سال (دو
سال نظری و يک سال عملي) و در قسمت عالي چهارسال (سه سال نظری و يک سال عملي) به طول
مي انجاميد.
 -2-1برنامه درسی کارورزی برای تربیت معلم از آغاز پیروزی انقالب اسالمی :تأسيس
مراکز تربيت معلم جديد ،ايجاد دوره های کارداني سه ساله در مراکز تربيت معلم از سال  1360ه .ش،
بازنگری دوره های سه ساله بازگشت مجدد به دوره های دو ساله کارداني و در نهايت تأسيس دانشگاه
فرهنگيان در سال  1390ه .ش از اقدامات پس از انقالب هستند .با تأسيس دانشگاه فرهنگيان دورۀ
کارورزی در هشت واحد و چهار ترم طراحي و به اجرا گذاشته شد .مباني نظری برنامه جديد کارورزی
ايران تا حدودی از تعليمات ارسطو بهره جسته است .ارسطو اعمال را به سه شکل کنش نظری ،فني و
عملي تقسيم مي کند .هريک از اين اعمال تحت هدايت استعدادی عقلي با هدفي خاص است .خالصه
ای از روابط مختلف بين کنش ها و برنامه کارورزی در شکل زير آماده است:

تاريخ کارورزی با تاريخ يادگيری تجربي و آموزش و پرورش تجربي و
مشارکتي گره خورده است و به اوايل  1933ميالدی بر مي گردد که در
آمريکا شروع شد و شامل تجربيات آموزشي مبتني بر کار مي گرديد .در
اروپا نيز کارآموزی داوطلبانه برای جوانان در اوايل قرن نوزدهم آغاز گرديد
و از عناصر اصلي سيستم های آموزش در اروپا گرديد [.]1
آن چه در کارورزی جديد دنبال خواهد شد به طور کلي با کارورزی
در سنت گذشته تربيت معلم ،متفاوت خواهد بود .اين تفاوت ها هم از
حيث مقاصد و منطق کار ،هم از حيث نظريه های پشتيبان و هم از حيث
روش ها و فرصت های يادگيری و تجربه آموزی مطرح هستند .معلمي
کردن بر اساس طراحي "تمرکز بر تربيت معلم فکور" در کارورزی،
دانشجومعلم در کالس واقعي وارد مي شود ،با آن زيست مي کند و تمام
اتفاقات آن را تجربه مي نمايد .اين تجربه تحت نظر معلم راهنما به انجام
مي رسد و در خدمت ساخت هويت حرفه ای معلمان آينده است.

يکي از مهمترين ويژگي های برنامۀ درسي کارورزی نقش بنيادين
معلم راهنما در آن است .بنيادين بودن نقش معلم راهنما از آن جهت
است که او هدايت گر تجربه اندوزی دانشجومعلم در ميدان عمل
مدرسه است .وقتي معلم در نقش معلم راهنما قرار گرفت و دانشجو
معلمي برای کسب تجربه به دستياری او سپرده شد ،او دارای اختيار
برای هدايت دانشجومعلم خواهد بود .مطالعات انجام گرفته در زمينه
کارورزی ،در دوره های تربيت معلم کمتر مورد توجه قرار گرفته و
بيشتر در رشته های ديگر مانند پزشکي ،پيراپزشکي و کتاب داری بوده
است [.]2

روش پژوهش
هدف اساسي تحقيقات انجام شده در زمينه آموزش ،مقايسه برنامه کارورزی سه
کشور با سه فرهنگ متفاوت و ارائه مقايسه است که بتواند به بهبود برنامه های کارورزی
در کشورمان منتهي شود .اين مطالعه با استفاده از روش توصيفي – تطبيقي که يکي از
روش های تحقيق کيفي است انجام شده است.

 -2کارورزی در فنالند :از سال  ،1975آموزش معلمين به وسيله ی  10دانشگاه برخوردار از دانشکده
های آموزشي در قالب  160تا  180واحد درسي ارائه شده است .عالوه بر اين ،بالغ بر  35تا  40واحد
درسي در قالب روش های کلي تدريس با تأکيد بر مديريت آموزشي به دانشجويان دوره های آموزش
معلمان ارائه شده است .آموزش های کلي کارورزی شيمي در قالب  10واحد آموزشي ارائه شده است
[.]3
 -3کارورزی در ژاپن :شيوه های کارآموزی در ژاپن متنوع است و در آموزش های تربيت معلم به
ترتيب زير پيش بيني شده است:
 .1خودکارآمدی ،کارآموزی مدرسه محور و کارآموزی از طريق سازمان های گوناگون
 .2کارآموزی به دستور مديريت ها در آموزش و پرورش شامل گردهمايي ها و سخنراني ها
 .3کارآموزی در دانشگاه ها
 .4آموختن دروس اختياری حداقل  24واحد است که از گروه دروس تربيتي ،براساس نياز و عالقه
دانشجوی تربيت معلم انتخاب مي شود.
 -4نتیجه گیری :مقايسۀ تطبيقي کارورزی بين کشور خودمان و کشورهای توسعه يافته سبب مي شود
تا بتوانيم به درک بهتر و کامل تری از کاستي های خود و اقداماتي که بايد انجام بدهيم برسيم .در
آموزش شيمي نيز از آن جايي که معلم با آزمايشگاه و فعاليت های اين چنيني سر و کار دارد ،اهميت و
حساسيت کارورزی بيش از پيش مشخص مي شود.
[1] NBPTS (National Board for Professional Teaching Standards).
(2019). The Impact of National Board
[2] Ministry of Internal Affairs and Communications (2013).
Transition of the entrance rates into kindergarten, school and
university. Yearly Statistical Database of Basic School
)Investigation. (In Japanese
[3] Dobbins, M. Martens, K. (2012). Towards an Education
Approach á la “Finlandaise”? French Education Policy after PISA.
Journal of Education Policy, 27, 23-43.
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اخالق علمی در آموزش و پژوهش شیمی
سهیال امیدی ارجنکی*

*کارشناسیارشدشیمیتجزیه،آموزشوپرورشعشایریاستانچهارمحالوبختیاری،مدیرپژوهشسرایفردوسی

علم شیمی تقریبا تمام جوانب زندگی ما را در بر میگیرد و با علوم و صنایع
مختلف ارتباط دارد .بررسی اخالق در علم شیمی می تواند سبب یافتن مسیر
درست آموزش و پژوهش در این عرصه گردد .رعایت اصول اخالقی در علم به
واسطهی ارزش و جایگاه علم و دانش ،ضرورتی افزون دارد ،زیرا رفتار ،گفتار و کردار
دانشمندان در فرهنگ سازی جوامع نقش کلیدی دارد .از آن جایی که تصور
عمومی از اخالق علمی در جامعه ،تنها محدود به اخالق علمی در انتشار مقاالت
میشود ،در این مقاله ضمن تبیین اخالق علمی ،به بررسی جامع مولفههای اخالق و
لزوم رعایت اصول اخالقی درفرآیند آموزش و مراحل مهم پژوهش های علمی
شیمی پرداخته شده است.

مقدمه

علم و اخالق دو مقولهی جدایی ناپذیرند ،با پیشرفت و توسعهی علوم و
فنون مختلف در قرن حاضر ،موضوعات مربوط به اخالق هم از ارزش خاصی
برخوردار شده اند .اگر علم را نهادی اجتماعی قلمداد کنیم ،این نهاد از
روابط میان دانشمندان و پژوهشگران و شخصیتهای علمی و دانشگاهی و
دانشجویانی تشکیل شده است که به فعالیتهای علمی و پژوهشی می-
پردازند .اهمیت رعایت بایدها و نبایدهای پژوهشی یا به عبارت دیگر اخالق
در پژوهش تا حدی است که برخی از دانشمندان اعتقاد دارند بدون رعایت
اخالق ،در واقع اجتماعات علمی شکل نمیگیرد و جریان تولید علم نیز
دچار اختالل میشود [.]1
با توجه به نقش حیاتی علم شیمی در خلق تمدن جدید و تهدیدات
احتمالی که برخی محصوالت شیمیایی در سالمت انسان و محیط زیست
دارد ،بررسی اخالق در علم شیمی میتواند سبب یافتن مسیر درست
آموزش و پژوهش در این عرصه گردد و تعالی و پیشرفت درست و همگام با
نیازهای جامعه را به همراه داشته باشد [.]2
رعایت اخالق آموزشی تضمینکنندهی سالمت فرآیند یاددهی-
یادگیری است .با توجه به اهداف آموزش شیمی که اهم آن افزایش سواد
شیمی در سطح جامعه است تا منجر به ایجاد ارتباط بین واقعیتها و
فعالیتهای علمی شود ،اگر اخالق در این ارتباط لحاظ نگردد نه تنها در
پیشرفت جامعه مفید نیست چه بسا عوامل رکود و نابودی را فراهم میسازد
[ .]2بحث اخالقمداری در پژوهش نیز یکی از مقوالت پرکاربرد در اخالق
حرفهای است .اخالق در پژوهش تضمینکنندهی کیفیت پژوهش است.
آنچه در دهههای اخیر موجب شدهاست اخالق در پژوهش مورد توجه جدی
قرار بگیرد ،مسائل غیر اخالقی گوناگون در توسعهی فناوریهای جدید مانند
نانوتکنولوژی و دانش هسته ای است که میتواند منشا خطر برای صلح و
همبستگی جهانی باشد [.]3

روش پژوهش

برای دستیابی به مضامین و مولفه های اخالق در علم شیمی ،روش کتابخانه
ای و جستجوی کلمات کلیدی در منابع و مقاالت مرتبط و تجزیه و تحلیل و دسته
بندی اطالعات در اسناد پژوهشی انجام شده است .با استناد به پژوهش های انجام
گرفته ضمن تبیین اخالق علمی ،به بررسی جامع مولفه های اخالق و لزوم اخالق
در آموزش و پژوهش های شیمی پرداخته شده است.

اخالق علمی و ضرورت آن

اخالق علمی ضامن سالمت و استواری فرایند تولید ،اشتراک و نشر دانش است .رعایت اصول
اخالقی در بین فرهیختگان ،پژوهشگران و دانشمندان به واسطه ی ارزش و جایگاه علم و دانش،
ضرورتی افزون دارد ،زیرا دانشمندان ،متفکران و عالمان به عنوان الگو تلقی می شوند و رفتار ،گفتار
و کردار آن ها در فرهنگ سازی جوامع نقش کلیدی دارد .از آنجا که فعالیت های تحقیقاتی در علم
شیمی می تواند با سایر علوم ارتباط یابد و یافته ها و نتایج این گونه پژوهش ها ،هم به فرد و هم به
محیط فراتر از جامعه علمی مربوط می شود و با ابعاد مختلف زندگی بشر در ارتباط است ،رعایت
اخالق علمی ضرورت می یابد [.]4

اخالق علمی در آموزش شیمی

اخالق حرفه ای در آموزش شیمی شامل اصول اساسی همچون نحوه ی برخورد و رعایت
احترام متقابل نسبت به فراگیری در مقام یک انسان ،تالش به منظور بهبود مستمر فرآیند
یادگیری–یاد دهی در کالس درس از طریق بهره گیری مناسب از منابع آموزشی معتبر ،شیوه ها،
ابزار وفناوری های نوین ،رعایت اصل برابری در ارتباط با ارائه-ی خدمات آموزشی و مشاوره ای به
فراگیران و بی طرفی و بی غرضی در ارزشیابی و همچنین رازداری ومحرمانه نگه داشتن نمرات
دانش آموزان و دانشجویان است [2و  5و.]6

اخالق علمی در پژوهش شیمی

مراحل پژوهش علمی به عنوان چرخه ی حیات هر پژوهش بوده و در هر مرحله آن بخشی از
فرآیند پژوهش تکمیل شده و ضرورت های اخالقی خاصی را می طلبد[ .]7برخی از مراحل مهم
پژوهش علمی که بایست بایدهـا و نبایـدهای اخالقـی در آن رعایت شود عبارتند از:
• بیان مسئله
• تدوین چهارچوب نظری پژوهش
• طرح پژوهش علمی
• جمع آوری و تحلیل و تفسیر داده ها
• نتیجه گیری و نوشتن گزارش
• ارائه گزارش
رعایت اخالق در امور آموزشی و پژوهشی علم شیمی سبب تضمین کیفیت خواهد شد.
[ ]1توفیقی داریان ،جعفر ( .)1388اخالق در پژوهش .مجله مهندسی شیمی ایران،)2( ،
.42
[ ]2کاویانی سامانی ،راهبه ( .)1392شیمی در سایه اخالق علمی .هشتمین سمینار آموزشی
شیمی ایران .دانشکده شیمی دانشگاه سمنان.
[ ]3خنیفر ،حسین؛ بردبار ،حامد؛ فروغی قمی ،فریبا ( .)1390تبیین مولفه های اخالقی و
فرهنگی در پژوهش .مجله معرفت اخالقی.85-104 ،)6( .
[ ]4کبودین ،بابک؛ زلفی گل ،محمد علی؛ حاجی عزیزی ،بیژن ( .)1388علم ،پژوهش و
فناوری :منشور اخالق نویسندگی ،بایدها و نبایدها .مجله رهیافت( .4-14 ،)45
[ ]5بهره مند ،شمس الملوک؛ رحیمی ،شمسی ( .)1392اخالق علمی و تأثیر آن برآموزش
شیمی .هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران .دانشکده شیمی دانشگاه سمنان.
[ ]6بیگدلی ،فهیمه ( .)1395اخالق علمی در آموزش و پژوهش شیمی .نهمین کنفرانس
آموزش شیمی ایران .دانشگاه زنجان.
[ ]7مهارتی ،یعقوب؛ برومند ،الهام؛ لقمانی ،هدیه ( .)1393اخالق در فرایند پژوهش علمی.
فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوری.1 )9( .
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بررسی و تحلیل اهمیت مؤلفههای فعال و غیرفعال در محتوای مبحث استوکیومتری در کتابهای
درسی شیمی یک دهه اخیر به روش انتروپی شانون
محمد کاظم صادقی الری ،رضا فخاری ،سید مصطفی امامی ،امیر خریدار
ناحیه  2بندرعباس  ،لیسانس اموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی تهران
ناحیه  6اصفهان  ،لیسانس اموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی تهران

چکیده

مقدمه

نوع پشتیبانی مورد نظر معلمان و دانش آموزان با یکدیگر تفاوت
دارد ،برای مثال ،معلمان نیاز دارند بدانند که چگونه مفاهیم جدید
ارائه کنند .در حالی که فراگیرندگان نیازمند آن هستند که مفاهیم
را بفهمند و به کار گیرند .بدین منظور ،برای کتاب های درسی
کارکرد هایی تعیین می شود تا بتوانند پشتیبانی های مورد نیاز
دانش آموزان و معلمان را به خوبی تأمین کنند]1[.
یکی از مالک های برنامه درسی شیمی کشور برای سازماندهی
محتوا آن است که مطالب ارائه شده در کتاب درسی ،دانش آموزان را
به طور فعال در یادگیری درگیر کند و فرصت طرح دیدگاه ها و نظر
های آنان در کالس درس را فراهم سازد]2[.
برنامه و محتوا کتاب درسی یکی از عناصر مهم نظام آموزش
پرورش است و در تحقق اهداف آموزش و پرورش نقش اساسی دارد.
پس نیاز است تا محتوای کتاب درسی مورد بررسی و تحلیل قرار
گیرند تا بازنگری و تجدید نظر و اصالح برنامه و محتوا کتب درسی
زمینه رشد و پیشرفت تحصیلی را فراهم آورد]3[.

روش پژوهش
 -2-1اهداف پژوهش
-2-1الف-هدف کلی

بررسی و تحلیل اهمیت مولفه های فعال و غیر فعال در محتوای مبحث
استوکیومتری در کتاب های درسی شیمی یک دهه اخیر به روش انتروپی شانون

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوای مبحث استوکیومتری در کتاب شیمی دهم و
یازدهم سال  1397بر اساس روش انتروپی شانون:
بار اطالعاتی E
ضریب اهمیت W
خنثی
فعال
غیرفعال
مولفه
0/81
0/714
1
0/544
0/456
0/714
0/544
0/81
ی
اطالعات
بار
0/286
0/19
ضریب
0/286 0/456
0/19
0
اهمیت
غیرفعال
فعال
خنثی
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوای مبحث استوکیومتری در کتاب شیمی  3سال
 1393بر اساس روش انتروپی شانون:
مولفه
بار اطالعاتی
ضریب
اهمیت

غیرفعال
0/751
0/249

فعال
0/799
0/201

خنثی
0/758
0/242

ضریب اهمیت W
0/758

بار اطالعاتی E

0/799

0/242

0/201

خنثی

فعال

0/751
0/249

1
0/5
0

غیرفعال

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوای مبحث استوکیومتری در کتاب شیمی  3سال
 1389بر اساس روش انتروپی شانون:
مولفه
بار اطالعاتی
ضریب
اهمیت

نتیجه گیری

غیرفعال
0/719
0/281

فعال
0/606
0/394

خنثی
0/868
0/132

ضریب اهمیت W
0/868

0/132

0/606
0/394

بار اطالعاتی E
0/719
0/281

1
0/5
0

خنثی

فعال

غیرفعال

با استفاده از داده های بدست آمده می توانیم نتیجهگیری کنیم طبق تحلیل محتوای آنتروپی
شانون در سال 1389ضریب اهمیت غیرفعال از همه بیشتر است که نشان دهنده این است که
کتاب نسبتا غیرفعال است و از محتوای خوب و مناسبی برخوردار نیست .در سال  1393کتاب از
نظر آنتروپی شانون فعال است ،زیرا بیشترین ضریب اهمیت مربوط به بخش فعال است و نشان می
دهد که در کتاب جدید ،ویرایش ها و تغییراتی اعمال شده است که باعث افزایش ضریب اهمیت
فعال و کاهش غیرفعال نسبت به سال  1389شده است .ویرایش جدید کتاب در سال ،1397
مبحث استوکیومتری فعال و از ضریب اهمیت بسیار باالیی نسبت به تمام سال های گذشته
برخوردار است .همچنین کتاب سال  1397پایین ترین ضریب اهمیت مولفه غیرفعال بین تمام
سال های گذشته را دارد.
[ ]1نوریان ،محمد( .)1394روش های ارزشیابی کتاب های درسی با تأکید بر تحلیل
محتوای کمی و کیفی  ،تهران  ،شورا.
[ ]2شیردژم ،فرشته ،تهمتن ،سارا( .)1396تحلیل محتوای کتاب شیمی دهم از نظر
فعال بودن و غیرفعال بودن بر اساس تکنیک ویلیام رومی .همایش علمی پژوهشی
استانی راهبردها و راهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش ،مدیریت آموزش
آموزش و پرورش شهرستان میناب ،میناب.
[ ]3محمدی اترگله ،مصطفی ،اسماعیلی ،مریم( .)1395تحلیل محتوا سطح خوانایی
کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص های گانینگ و کلوز .دومین همایش ملی
روانشناسی مدرسه ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل.

منابع

با تغییر کلی و پایه ای کالس های راهنمایی به متوسطه اول ودبیرستان به
متوسطه دوم ،در کتاب شیمی دهم سال  1395یک ویرایش کلی و اساسی
صورت گرفت که از نظر معلمان و صاحب نظران ،نقطه نظرهای مختلفی روی
کتاب جدید وارد شد .تغییر اساسی در مباحث مختلف کتاب و بازنگری کلی در
این ویرایش چه مقدار توانسته است کتاب را در جهت فعال بودن مطالب پیش
برده باشد؟ ما در این پژوهش به بررسی محتوای مبحث استوکیومتری در کتاب
های درسی شیمی یک دهه ی اخیر پرداختیم .این پژوهش از نظر هدف،
کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع تحلیل محتوا است .داده ها با استفاده از
مقوله های تحلیل محتوای ویلیام رومی به سه مؤلفه فعال ،غیرفعال و خنثی
طبقه بندی شده و سپس بر اساس روش تحلیل محتوای انتروپی شانون ضریب
اهمیت مؤلفه های فعال ،غیرفعال و خنثی را در سه سال متفاوت محاسبه
کردیم .نتایج نشان می دهد در سال  1389ضریب اهمیت غیرفعال  249/0و
فعال  201/0و خنثی  142/0است و در سال  1393ضریب اهمیت غیرفعال
 281/0و فعال  394/0و خنثی  132/0و در سال  1397ضریب اهمیت غیرفعال
 19/0و فعال  456/0و خنثی  286/0است .این نتایج بیان می کند که مبحث
استوکیومتری در کتاب چاپ سال  1397طی ده سال گذشته فعال ترین محتوا
را به خود اختصاص داده است.

نتایج و یافته ها

طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی شیمی دوره متوسطه دوم بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی
حسین معافی ،عباس عظیم پور
دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر اراک
کارشناس شیمی ،سازمان آتشنشانی اراک
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نتایج و یافته ها
بر اساس نظر کارشناسان طی مصاحبه های انجام شده و بررسی اسناد و مدارک مهمترین اهداف برنامه های درسی
شیمی تحقق بخش اقتصاد مقاومتی در سه حیطه دانشی ،نگرشی و مهارتی ،به صورت زیر مشخص شدند:
اهداف در حیطه دانشی:
• آشنایی با مزایای استفاده از انرژی های پاک و تشویق به استفاده از این نوع انرژی ها
• آشنایی با اصول و مفاهیم شیمی سبز و راهکارهای عملی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و دستیابی
به اقتصاد پایدار
• درک ضرورت به کارگیری مولفه های اقتصاد مقاومتی در زندگی مانند صرفه جویی ،اصالح الگوی مصرف ،پرهیز
از اسراف و تبذیر
اهداف در حیطه نگرشی:
• ایجاد یقین و باور به اینکه منابع طبیعی از آن خدا بوده و به همه نسل ها تعلق دارند و نباید آن ها را هدر داد
• نگرش مثبت به بازگردانی و بازیافت زباله ها و تالش برای تولید زباله ی کمتر و بازگردانی آن ها
اعتقاد به حفظ ذخایر انرژی ،نفت ،گاز و منابع کشور
اهداف در حیطه مهارتی:
• ایجاد توانایی مشارکت و همکاری در حل مشکالت و معضالت اقتصادی در زندگی و محیط کار
• مهارت استفاده از انرژی های پاک و منابع تجدید پذیر
• ایجاد قابلیت تفکر و حل مساله در برنامه های درسی شیمی به منظور ارائه راه کارهای مناسب برای دستیابی به
اهداف اقتصاد مقاومتی
محتوا:
• استفاده از موضوعات ،مفاهیم و مسایلی که دانش آموزان در زندگی روزمره با آن ها سرو کار دارند ،مانند
آلودگی محیط زیست ،کم آبی ،مصرف بی رویه انرژی
• انتقال این مفهوم که منابع خدادادی متعلق به همه نسل هاست و باید در حفظ آنها کوشا باشیم
• آشنایی با برخی از مشاغل سنتی و قدیمی در ایران و همچنین آشنایی با مشاغل جدید و صنعتی و تأثیر آنها در
اشتغالزایی
ارزشیابی:
• تکالیف عملی مانند به کارگیری راهکارهای مناسب و عملیاتی صرفه جویی در مصرف آب ،برق و گاز و یا صرفه
جویی در مصرف انرژی ،مواد و منابع طبیعی
• پاسخ به سواالت علمی شیمی و ارائه فرایند رسیدن به جواب (طراحی آزمایش)
• طرح یک مسئله شیمی در آزمایشگاه و دستیابی به پاسخ سوال با انجام آزمایش های عملی (آزمایش اکتشافی)

آنچه که مسلم است برای رهایی از تحریمها و مشکالت اقتصادی ،باید
به صورت جدی به اهداف اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه پرداخته شود .در
این میان همانطور که بیان شد ،آموزش و پرورش به عنوان یکی از
تأثیرگذارترین نهادها می تواند برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی با
ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و اصالح و تغییر برنامه های درسی ،گام
بسیار مهمی در این زمینه بردارد .اقتصاد مقاومتی مسأله اصلی حال حاضر
نظام اسالمی در عرصة اقتصاد است .برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی
دستگاههای مختلفی متولی امر هستند که آموزش و پرورش رسمی از
مهمترین آنها می باشد .برنامه های درسی با تدارک فرصتهای مناسب،
دانش آموزان را در معرض تجارتی قرار می دهند که بتوانند دانش ،مهارت و
نگرشهای اقتصادی و سیاسی خود را شکل دهند و بهبود بخشند.شواهدی
در دست است که نشان می دهد برنامه های درسی موجود نتوانسته آن
گونه که شایسته است به اقتصاد مقاومتی بپردازند .در این میان آموزش و
پرورش و نهاد مدرسه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می توانند نقشی
محوری ایفا نمایند .نظام آموزش و پرورش می تواند از طریق ارتقاء آموزش
زمینه ساز افزایش سهم سرمایه انسانی دراقتصاد گردد و به تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی مدد رساند.

نظام آموزشی از طریق برنامه های درسی تأثیر مستقیمی بر زمینه های گوناگون می گذارند .از این رو
هر کشوری به دنیال تدوین برنامه های درسی ملی به منظور تأثیرگذاری مطلوب در مخاطبان خود در
راستای اهداف ملی و هویتی هستند .اقتصاد مقاومتی یکی از زمینه هایی است که مضامین و مولفه های
آن می تواند در برنامه درسی ملی مورد تأکید و توجه قرار گیرد .محتوای برنامه درسی پیشنهادی بیشتر
بر زیرساخت های فرهنگی و اقتصادی و دروس مرتبط با مهارت های زندگی و شهروندی و مهارت های
تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی تأکید دارد؛ چراکه داشتن مهارت های پایه و عمومی و داشتن نگرش
مطلوب به هر عملی ،در درجه اول اهمیت قرار دارد .لذا مفاهیم و اصطالحات تخصصی به ویژه در حوزه
های اقتصاد ،کارآفرینی ،اشتغالزایی ،صرفه جویی در منابع طبیعی و شیمی سبز ،در برنامه درسی
پیشنهادی گنجانده شده است.

روش پژوهش
بخش اول) طراحی الگو(
به منظور ساخت الگو ابتدا از مصاحبه نیمه ساختار یافته ،اسناد و منابع موجود در داخل
و خارج از ایران ،استفاده شد .نتایج مصاحبه های نیمه ساختار یافته و تحلیل محتوی به
منظور پی بردن به معانی و مضامین نهفته در بخش متون کتابخانه ای ،دستیابی به اهداف
اقتصاد مقاومتی در برنامه های درسی شیمی مورد توجه قرار گرفت و داده های حاصل از
مصاحبه با تحلیل محتوی به صورت کد گذاری باز و کد گذاری محوری طبقه بندی شدند و به
صورت تفسیری تحلیل و در قالب جدولی خالصه و ارائه شدند.
بخش دوم(اعتبار یابی الگو)
جامعه آماری در بخش اعتبار یابی الگو را سرگروه ها و دبیران شیمی دوره دوم متوسطه
و متخصصان در زمینه برنامه درسی شیمی و اقتصاد در شهر اراک تشکیل دادند که تعداد آنها
 85نفر بود .لذا در این مرحله بر اساس جدول مورگان  75نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
برای تعیین روایی صوری و محتوایی از نظرات کارشناسان مر بوطه تعداد ) 6نفر از استادان
علوم تربیتی( استفاده شد و داده ها از طریق نرم افزار  SPSSتحلیل شد.

•
•

•
•
•

رضوی ،سید عباس ،ملکی ،حسن و عباس پور  ،عباس( )1389؛ طراحی الگوی مطلوب برنامه ریزی
درسی در خصوص تربیت سیاسی در دوره ابتدایی ،رساله دکتری  .دانشگاه عالمه طباطبایی .تهران.
شاه طالبی ،بدری و قپانچی ،اکرم ( )1392؛ تأثیر آموزشهای شهروندی برافزایش آگاهی شهروندی
کودکان هشت ساله شهر اصفهان ،فصلنامه فناوری اطالعات در علوم تربیتی  ،س ،3ش  ، 3صص
.150-129
ملکی  ،حسن(  )1390؛ مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه  ،تهران ،سمت.
برخورداری ،مهین ،جمشیدیان ،عبدل الرسول ،لطف آبادی  ،حسین(  )1387؛ تربیت شهروندی  :با
تأکید بر مؤلفه ها  ،اصفهان ،جهاد دانشگاهی .
سیف ،علی اکبر( )1391؛ روانشناسی پرورشی نوین ،انتشارات دوران ،تهران.

منابع

مقدمه

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی شیمی در دوره
متوسطه دوم بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی بود .در این پژوهش ،روش های
تحلیل محتوای کیفی ،روش اسنادی و روش توصیفی -استنتاجی مورد استفاده
قرارگرفت .نمونه مورد نظر جهت گردآوری داده ها عبارت از 16متخصص و  39منبع
در رابطه با رشته برنامه درسی شیمی و اقتصاد مقاومتی بود که به صورت هدفمند
انتخاب شدند .فنون گردآوری داده ها عبارت از مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی با
متخصصان برنامه درسی شیمی و اقتصاد و تحلیل کیفی متون بود .داده های به
دست آمده از مصاحبه ها با روش کدگذاری قیاسی تجزیه و تحلیل شد .یافته های
این پژوهش ،ویژگی های عناصر برنامه درسی شیمی تحقق بخش اقتصاد مقاومتی را
به ترتیب برای هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابی مشخص کرد و الگوی اولیه برنامه
درسی شیمی درراستای اقتصاد مقاومتی طراحی شد .الگوی مذکور پس از اعتباریابی
توسط متخصصان و صاحبنظران و اعمال تعدیل ها ،مورد تأیید قرار گرفت .نتایج این
پژوهش می تواند در طراحی برنامه درسی شیمی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی مورد
استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :الگو ،برنامه درسی شیمی ،اقتصاد مقاومتی ،اعتبار یابی

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش شیمی با تاکید بر سایت ها و نرم افزارهای پرکاربرد
شیمی
ﻓﺮشﺘه قشقﺎﯾﯽ  ، 1ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴن ﻣﻮﺳﻮی
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 1داﻧشﺠﻮی کﺎرشﻨﺎﺳﯽ ارشﺪ آﻣﻮزش شﯿﻤﯽ ،ﻣﺮکز آﻣﻮزش عﺎﻟﯽ شهﯿﺪ شﺮاﻓﺖ ،داﻧشﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن  ،تهﺮان ،اﯾﺮان  -دﺑﯿﺮ شﯿﻤﯽ آﻣﻮزش و پﺮورش ﻣﻨطقه
کهﺮﯾزک
 2اﺳﺘﺎد ﯾﺎر گﺮوه شﯿﻤﯽ داﻧشﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ،تهﺮان،اﯾﺮان

اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑه شﯿﻮه ی
ﺳﻨﺘﯽ رﻓﻊ کﺮده و ﺑﺎعث اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزشﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ گﺮدد ،که
آﻣﻮزش ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺻﺮﻓه جﻮﯾﯽ در ﻫزﯾﻨه ﻫﺎ
قﺎﺑلﯿﺖ اجﺮا را دارﻧﺪ  .ﻫﺪف اﯾن ﻣقﺎﻟه شﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ قﺎﺑلﯿﺖ ﻫﺎی شبﮑه ﻫﺎی
اجﺘﻤﺎعﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و تﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی داﻧش آﻣﻮزان دروس علﻮم تﺠﺮﺑﯽ ( ﻣﺘﻮﺳطه
اول) و شﯿﻤﯽ ( ﻣﺘﻮﺳطه دوم ) ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ تﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾن ﻧظﺎم آﻣﻮزش و پﺮورش
ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ ﺑه اﯾن دﻟﯿل ﯾﺎدگﯿﺮی دروس ذکﺮ شﺪه ﺑﺮای داﻧش آﻣﻮزان ﺳخﺖ ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ
خﻮاﺳﺘه اﯾم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣن جﻤله اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓزارﻫﺎی
آﻣﻮزشﯽ و ﺳخﺖ اﻓزارﻫﺎ (راﯾﺎﻧه  ،تبلﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾل ﻫﻮشﻤﻨﺪ) آﻣﻮزش اﯾن درس را ﺑﺮای
داﻧش آﻣﻮزان آﺳﺎن تﺮ و جذاب تﺮ شﺪه و ﺳبب پﯿشﺮﻓﺖ تﺤصﯿلﯽ ﻣﺤصالن گﺮدد.

موانع کاربرد فاوا در تدریس در سه محور کلی دسته بندی می شوند ]3[ :
-1اﻣﮑﺎﻧﺎت و تﺠهﯿزات ﻣﻮجﻮد در ﻣﺪارس -2،وﯾژگﯽ ﻫﺎی شخصﯽ ﻣعلﻤﺎن -3،شﯿﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣه
رﯾزی درﺳﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘخصص،که ﻣﯽ تﻮاﻧﯿم ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣه رﯾزی ﻫﺎی ﺑلﻨﺪ ﻣﺪت
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣعلﻤﺎن ﻣﺘخصص ﺑﺮ طﺮف کﺮد.
مهارتهای مورد نیاز معلمان در آموزش الکترونیکی ]4[ :
 -1آﻣﻮزش ﻫﺎی الزم ﺑﺮای ﺑﺮگزاری آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی را گذراﻧﺪه ﯾﺎ ﺑه ﻓﻨﺎوری اطالعﺎت ﻣﺴلط
ﺑﺎشﺪ -2 .تﺴلط کﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓزار و ﺳخﺖ اﻓزار را در آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی خﻮد داشﺘه
ﺑﺎشﺪ -3.ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴبﺖ ﺑه ﺑﺮخﻮرد و رﻓﺘﺎر داﻧش آﻣﻮزان واکﻨش ﻧشﺎن دﻫﺪ  ،اگﺮ داﻧش آﻣﻮزی در
اﺳﺘﻔﺎده کﺮدن از ﺑﺮﻧﺎﻣه ای ﺑه ﻣشﮑل ﺑﺮخﻮرد ﻣعلم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آن ﻣشﮑل را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
معرفی برنامه ها و سایت های معتبر جهت بهره برداری بیشتر از فناوری اطالعات :

تاریخچه استفاده از فناوری ارتباطات در آموزش :
اوﻟﯿن ﻧﺴل آﻣﻮزش از راه دور ﺑه آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﮑﺎتبه ای ﻣعﺮوف
اﺳﺖ [ .]1که ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾن دوره چﺎپ کﺘﺎﺑهﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و جزوات ﯾﮑﻨﻮاخﺖ ﺑﻮد ،ﻧﺴل دوم آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از تلﻮﯾزﯾﻮن  ،وﯾﺪﯾﻮ وارد عﺮﺻه آﻣﻮزش گﺮدﯾﺪ.ﻧﺴل ﺳﻮم
آﻣﻮزش از اواخﺮ دﻫه  50قﺮن ﺑﯿﺴﺘم  ،وارد ﺳﯿﺴﺘم آﻣﻮزش شﺪه و
ﻫﺮوز ﺑﺎ ﺳﺮعﺖ زﯾﺎد در حﺎل تغﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ ،که اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎوا در
آﻣﻮزش و پﺮورش در حﺎل تبﺪﯾل شﺪن ﺑه ﺑخش ﻣهﻤﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮕذاری
ﻫﺎ و اﺻالحﺎت آﻣﻮزشﯽ اﺳﺖ و اکثﺮ کشﻮرﻫﺎ آن را رکن اﺻلﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣه
ﻫﺎی ﻣلﯽ خﻮد ﺑﺮای ﺑهبﻮد ﻧظﺎم آﻣﻮزشﯽ و ارتقﺎی کﯿﻔﯿﺖ روش ﻫﺎی
تﺪرﯾس قﺮار داده اﻧﺪ.
اهمیت و نقش فناوری ارتباطات در آموزش شیمی :
ﻓﻨﺎوری اطالعﺎت ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾل قﺪرتﻤﻨﺪی اﺳﺖ که ﻣﯽ تﻮاﻧﺪ در
کﻤﺘﺮﯾن زﻣﺎن ﻣﻮجﻮد ﺑﺎ اﻓﺮاد در جهﺎن ارتبﺎط ﺑﺮقﺮار کﻨﺪ[ .]2ﻓﻨﺎوری
اطالعﺎت و ارتبﺎطﺎت ﺑعﺪ آﻣﻮزشﯽ جهﺎن را طﻮری تﺤﺖ ثﺎثﯿﺮ قﺮار داده
اﺳﺖ که ﺑﺎعث شﺪه اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘم آﻣﻮزشﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣه درﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧه ای اخﺘصﺎص دﻫﺪ و ﻣﺤﯿط ﯾﺎدگﯿﺮی را ﺑﺮاﺳﺎس تعﺎﻣل ﺑﯿن ﻣعلم
و داﻧش آﻣﻮز اﯾﺠﺎد کﻨﺪ  .که ﻣهم تﺮﯾن وﯾژگﯽ ﻫﺎی که ﻣﻮجب پﯿشﺮﻓﺖ
چشم گﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اطالعﺎت و ارتبﺎطﺎت در آﻣﻮزش گﺮدﯾﺪ ﺑخﺎطﺮ ﺳﺎده
و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد ﻣﺤﯿط و ﺳﺮعﺖ ﺑخشﯿﺪن ﺑه ﯾﺎدگﯿﺮی و آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ.

روش پژوهش
اﯾن ﻣقﺎﻟه ﺑه روش ﻣقﺎالت ﻣﺮوری تﺎﻟﯿف شﺪه اﺳﺖ که ﺑﺮای جﻤﻊ آوری
ﻣطﺎﻟب ﻣﻮجﻮد  ،ﻣقﺎالت ﻣﺘعﺪدی در زﻣﯿﻨه ﻓﻨﺎوری اطالعﺎت و ارتبﺎطﺎت در
آﻣﻮزش شﯿﻤﯽ ﻣطﺎﻟعه شﺪه اﺳﺖ  ،درﺑﺎره پﯿشﯿﻨه آن و اقﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم شﺪه در
جهﺎن و اﯾﺮان ارائه شﺪه اﺳﺖ  ،ﻫﺪف اﺻلﯽ ﻣقﺎﻟه ﻣعﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣه و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳب در زﻣﯿﻨه آﻣﻮزش شﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻣعلﻤﺎن و داﻧش آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ.

نام برنامه و سایت

آدرس

ﻧﺮم اﻓزار Merck

www.merck.com

نرم افزار MoleculAR
Viewer

http://organicchemexplained,
com/molecular-augmentedreality-app/

نرم افزار بازی
Chemtrix

https://apps.apple.com/us/ap
p/chemtrix/id1439593064

نرم افزار Chemical
Balancer

https://jamshimi.ir/breakingbad-element-in-your-namechemistry

نرم افزار Fx Chem

https://download.ir/

سایت PNET

phet.colorado.edu/fa/

سایت مرجع آموزش
شیمی ایران

iranchembook.ir/edu/

تصویر

]1[ Kozma,R.(2008).Comparative analyses of policies for ICT in education
International handbook of information technology in primary and
secondary education. BerlinL Springer Science.

[ ]2دﯾﻨﺎورﻧﺪ  .حﺴن .تغﯿﯿﺮات تﺪرﯾﺠﯽ  ،ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزشﯽ در کالس  ،رشﺪ تﮑﻨﻮﻟﻮژی
آﻣﻮزشﯽ  ،دوره ﺑﯿﺴﺖ  ، 21شﻤﺎره  . 8اردﯾبهشﺖ 1385
[ ]3تقﻮاﯾﯽ  ،ﻣﺮضﯿه ( ،)1384ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش وﻣﺠﺎزی در دوره
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داﻧشﮕﺎه شهﯿﺪ ﺑهشﺘﯽ  .رشﺪ تﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزشﯽ – دوره28
[ ]4جعﻔﺮی  ،پﺮﯾﻮش (  .) 1381ﺑﺮرﺳﯽ داﻧشﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑه ﻣﻨظﻮر ارائه ﯾک ﻣﺪل
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چالش ها و راهکار های آموزش آنالین در دوران شیوع کرونا
امین کریمی زاده ،*1مجید عمیدی فر ،2سجاد

عصارفینی ،3علی رفیع4

 1دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر اصاهان

 2دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر اصاهان
 3دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر اصاهان
 4مدرس مامور گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید باهنر اصاهان
((Aminkarimizade@gmail.com

چکیده

نتایج و یافته ها

با شیوع ویروس کرونا در کره زمین ،بشر با محدودیت های فراوانی مواجه
شد که یکی از آن ها ،محدودیت در برگزاری اجتماعات ،به ویژه اجتماعات
مربوط به امور آموزشی همچون کالس درس بود  .این معضل در کشور ایران
یکی از مهمترین معضالت و چالش های پیش روی نظام آموزشی کشور بود که
معلمان و اساتید دانشگاهی با تدابیری که در بستر فضای مجازی اندیشیدند به
حل آن پرداختند و توانستند این معضل آموزشی را به فرصتی جهت ارائه مطالب
به دانش آموزان خود تبدیل کنند .در این پژوهش به بررسی و مطالعه چالش ها
و راهکار های پیش روی معلمان در ارائه مطالب درسی معلمان بر بستر فضای
مجازی می پردازیم.

با گسترش کامپیوتر ها این امکان برای افراد به ویژه دانشجویان و دانش آموزان فراهم گردید تا باا اساتااده از
بستر فضای مجازی ،پروژه های تحقیقی خود را به ثمر رسانند .در ابتدا رایانه ها و گوشی های تلان هماراه از
امکانات پیچیده ی امروزی برخوردار نبودند در نتیجه فعالیت های مجاازی منحرار باه انجاام فعالیات هاای
تحقیقی در اینترنت می گشت .اما با توسعه ی روزافزون قابلیت های ایان ابزارهاای الکترونیکای ،ایان امکاان
فراهم گردید تا زمینه برای انجام آموزش های انالین و مجازی ایجااد گاردد .در واقا آماوزش الکترونیکای ،
روش آموزشی است که از زمان پیدایش اینترنت و گسترش این پدیاده و اساتااده از قابلیات هاای آن ایجااد
گردیده است و در حقیقت تکامل یافته ی شیوه ی آموزش از راه دور و برطرف کننده ی نیاز های انسان هاای
کاوشگر و خواهان یادگیری است .تاریخچه ی آموزش از راه دور را میتوان در چهار دوره خالصه نمود:

در دسامبر سال  2019مناب خبری از وجود یک بیماری
ویروسی از نوع کرونا در شهر ووهان چین خبردادند که در  11مارس
 2020سازمان بهداشت جهانی شیوع آن را  ،دنیاگیری(پاندمی)
اعالم کرد[.]1
در کشور جمهوری اسالمی ایران نیز به دلیل وجود روابط
تجاری با این کشور  ،در  30بهمن  1398بطور رسمی ابتالی افراد
به کرونا در ایران وسط وزارت بهداشت تایید گردید[ ]3و از روز 3
اساند  1398فعالیت تمامی مراکز آموزشی اعم از دانشگاه و مدرسه
به حالت تعلیق درآمد و پس از گذشت چند روز ،بطور رسمی توسط
وزارت آموزش و پرورش تدابیری برای آموزش دانش آموزان در
دوران قرنطینه طرح ریزی گردید که اولین مورد آن  ،آموزش از
طریق شبکه ی تلویزیونی آموزش و ارائه ی آموزش های مربوط به
هر پایه ی تحریلی بر اساس جدول زمانبندی بود .همچنین با
هماهنگی های انجام گرفته  ،نرم افزار درسی شاد نیز در تاریخ 16
فروردین  1399معرفی گردید تا معلمین بتوانند ارتباط بیشتر و
موثرتری را در حیطه ی آموزش از راه دور با دانش آموزان برقرار
نمایند .اما در کنار این تدابیر ،معلمان  ،تدابیری بر بستر فضای
مجازی جهت ارائه دروس خود اندیشیدند که دلیل آن محدودیت
هایی بود که روش های رسمی برای دانش آموزان ایجاد کرده بود در
ادامه این پژوهش به بررسی روش هایی که معلمان شیمی برورت
رسمی یا غیر رسمی جهت ارائه مطالب درسی مورد نظر خود به
دانش آموزان استااده می کردند می پردازیم

روش پژوهش
در این مقاله با بررسی تجارب معلمان در زمینه آموزش مجازی و با مرور
اطالعاتی در زمینه آموزش مجازی به بررسی معایب و مزایای این سیستم ها می
پردازیم

دوره ی دوم از سال  1960آغاز گردید  .در این دوره به تدریج امکاناتی نظیر فناوری هاای صاوتی و ویادویی
ایجاد گردیده بودند و در نتیجه دانشجویان میتوانستند مواد آموزشی را برورت صوتی در هر جایی که امکاان
پخش آن وجود داشت گوش کنند و نیز آن را متوقف  ،عقب یا جلو کنند .

دوره ی سوم که از سال  1985آغاز گردید با ظهور و توسعه ی رایاناه هاا باود و ایان امکاان را بارای داناش
آموزان و کلیه ی فراگیران فراهم مینمود تا با استااده از آنها پروژه های تحقیقااتی خاود را انجاام دهناد و از
طریق ایمیل ارسال نمایند.
دوره ی چهارم که مربوط به سال  1995تا به اکنون می باشد به تدریج امکاان ایجااد آماوزش هاا و تادریس
های آنالین فراهم گردید که در آن مربای و یادگیرناده میتوانناد باه صاورت همزماان و دوساویه در ارتبااط
باشند[.]4
آموزش مجازی در نظام آموزشی ما پدیده ای نوظهور نیست اما شیوع ویروس کرونا باعث شد سیاست گذاران
امر تعلیم و تربیت به اهمیت امر آموزش در بستر فضای مجازی پی ببرند .همانطور که گاته شاد بساتر هاای
رسمی و غیر رسمی برای آموزش مجازی در نظام آموزشی ما وجود دارد که بستر های رسمی درکنار مزایاایی
که اعالم شد معایبی هم دارند که در نسخه های به روز تر در آینده به راحتای قابال حال اناد اماا از نظار ماا
تدریس مجازی همچون تدریس حضوری نمی تواند در یک بعد خالصه شود بطور مثال استااده صرف از یاک
نرم افزار یا استااده صرف از تدریس تلویزیونی نمی تواند یادگیری عمیقی برای دانش آموزان ایجاد کند؛ برای
عمق بخشیدن به یادگیری دانش آموزان در آموزش غیر حضوری بهتر است معلمان و سیاسات گاذاران نظاام
تعلیم و تربیت به طراحی برنامه ها و روش های تلایقی مجازی بپردازند تاا داناش آماوزان بتوانناد باا وجاود
تهدید ویروس کرونا ،فرصت آموزش همگانی ،ماید و اثر بخش داشته باشند .مواردی که در این مقاله نام بارده
شد مشت نمونه خرواری بود که معلمان در دوران شیوع ویروس کرونا می توانند از آن ها برای آموزش داناش
آموزان خود استااده کنند.
[4]. Klukas M. G. “online student support services at
Wisconsin collection and universities”. An unpublished
]dissertation Phd at capella university.2006.[on-line
[]5مجیدی ،اکبر،1388 ،آموزش الکترونیکی تاریخچه ویژگی ها زیرساخت ها و
موان  ،فرلنامه کتاب ،78ص9
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دوره ی اول از سال  1850آغاز گردید و به این صورت بود که انتقال آموزش در بستر پست انجام میگرفات و
برای مثال معلم مواد آموزشی را برای دانش آموز با پست ارسال می نمود و دانش آموز پس از فراگیری آنهاا و
حل تکالیف  ،آنها را دوباره از طریق پست به معلم خود ارسال مینمود.

تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی  2پایة یازدهم چاپ 1398بر اساس روش ویلیام رومی

شهناز سهرابی* ،دکترسید محسن موسوی

کارشناسی ارشد آموزش شیمی دبیر شیمی شهرستانهای استان تهران
استاد یاردانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت ،مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید شرافت.
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موضوع پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان به کارگیری شیوة فعال درمحتوای
فصل دوم کتاب شیمی  2پایة یازدهم صورت گرفته است .روش تحقیق توصیفی
از نوع تحلیل محتوا میباشد .به منظور رسیدن به نتایج دقیق و قابل اعتماد کل
محتوای فصل دوم کتاب مورد بررسی قرار گرفت و نمونة پژوهش منطبق با
جامعة آماری میباشد .در این پژوهش از الگوی ویلیام رومی به عنوان ابزار
تحلیل استفاده شده است ..نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضریب
درگیری متن  ،تصاویر و پرسشهای فصل دوم کتاب شیمی  2پایة یازدهم به
ترتیب  292/1 ،225/0و  8می باشد که نشان میدهد متن این فصل به روش
غیرفعال و تصاویر این فصل به روش فعال طراحی شده است ،اما پرسشهای این
فصل از دید ویلیام رومی بیشتر از دامنة مطلوب قرار داشته و به صورت غیر
فعال طراحی شده است.
کتاب درسی یکی از مهمترین منابع و مراجع یادگیری دانشآموزان در
هر نظام آموزشی است و در ایران یکی از مهمترین نقشها را در برنامههای
درسی ایفا میکند .به عبارت دیگر در ایران بیشتر فعالیتهای آموزشی در
چارچوب کتابهای درسی صورت میگیرد و بیشترین فعالیتها و تجربههای
دانشآموز و معلم حول محور آن سازماندهی میشود][1یکی از روشهای
تحلیل محتوای کتاب درسی روش ویلیام رومی است .ویلیام رومی معتقد
است که محتوای کتابهای درسی (به ویژه در دروسی نظیر علوم) باید
موضوعات را به شیوة اکتشافی مطرح نمایند .زیرا یادگیری حقیقی نتیجة
فعالیت یادگیرنده است .وی در تحلیل محتوای کتاب درسی میزان درگیر
کردن فراگیر با موضوع و متن درس (محتوای فعال در مقابل غیرفعال) را
مورد بررسی و تحلیل قرار داده است ] [2از نظر مولفین محترم ،کتاب شیمی
 2پایة یازدهم چاپ  1398دارای رویکرد آموزشی فعال و کشف مفهوم می
باشد ،اما اینکه تا چه حد این اتفاق رخ داده نیازمند پژوهش و بررسی بیشتر
است .محقق مصصم است در این پژوهش به این موضوع رسیدگی کرده و
مشخص نماید که آیا براساس الگوی ویلیام رومی ،فصل دوم کتاب شیمی 2
پایة یازدهم چاپ  1398در ابعاد متن ،تصاویر ،جداول ،نمودارها ،سؤاالت و
فعالیتهای درسی به صورت فعال ارائه شده و باعث درگیری ذهنی دانش-

تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی  2پایة یازدهم چاپ  1398بر اساس روش ویلیام
رومی در حوزة متن
ضریب درگیری برای متن یا محتوای نوشتاری فصل دوم (درپیغذای سالم) کتاب شیمی  2پایة
یازدهم چاپ  1398برابر  0/225به دست آمده است که نشان میدهد فصل دوم از نظر میزان
درگیری فراگیر با متن کتاب ضعیف است.

درصد فراوانی مقولهها در متن فصل دوم ( در پی غذای سالم) شیمی 2
تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی  2پایة یازدهم چاپ  1398بر اساس روش ویلیام
رومی در حوزة تصاویر :
با توجه به اینکه ضریب درگیری برای تصاویر یا محتوای غیرنوشتاری فصل دوم ( در پی غذای
سالم) کتاب شیمی  2پایة یازدهم چاپ  1398برابر  1/292به دست آمده است ،تصاویر به شیوة
فعال طراحی شده است و فعالیت مناسب فراگیر را به همراه دارد.

درصد فراوانی مقولههای فصل دوم ( در پی غذای سالم) کتاب شیمی  2درحوزة تصاویر
تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی  2پایة یازدهم چاپ  1398بر اساس روش ویلیام
رومی در حوزة پرسش ها:
.ضریب درگیری محاسبه شده برای پرسشها برابر  8میباشد ،با توجه به اینکه ضریب
درگیری به دست آمده بیشتر از دامنة مطلوب میباشد ،بنابراین پرسشهای فصل دوم (در پی
غذای سالم) کتاب شیمی  2پایة یازدهم به شیوة غیرفعال طراحی شده است

آموزان پایة یازدهم میشود یا خیر؟

روش پژوهش
.

] [1شریفی ،حمید رضا و عابدی ،احمد ( .)1382تحلیل محتوای کتابهای دورة
ابتدایی بر حسب انگیزة پیشرفت .فصلنامة علمی پژوهشی نو آوری های آموزشی،
دورة ،2شمارة  ،3فصل پاییز.54-29 ،
][2حسن مرادی ،نرگس ( .)1396تحلیل محتوای کتاب درسی .چاپ پنجم ،تهران:
آییژ.

منابع

جامعة آماری در این پژوهش محتوای موجود در فصل دوم کتاب شیمی  2پایة
یازدهم (جدیدالتألیف) دورة دوم متوسطه است  ،که دارای  47صفحه میباشد و شامل
متن ،تصویر و پرسش است ،که شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی آن را در سال
 1398چاپ کرده است.با توجه به محدود بودن مبحث مورد بررسی ،حجم نمونه و
جامعه آماری برابر است.

درصد فراوانی مقولهها در پرسشهای فصل دوم کتاب شیمی  2پایة یازدهم چاپ 1398

بررسی کج فهمی دانش آموزان در مبحث دمای شعله
و تدریس آن با آنالوژی مناسب
هاوژین رحیمی،1دکتر سید محسن

موسوی2

 1دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی ،مرکز آموزش عالی شهید شرافت ،دانشگاه فرهنگیان تهران
 2استادیار گروه شیمی دانشگاه فرهنگیان

مقدمه

در این پژوهش بررسی کج فهمی دانش آموزان در مبحث دمای شعله به کار برده
شده است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی است؛ که به شیوه توصیفی ،تحلیلی
انجام شد .جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر رشته تجربی در دوره ی
متوسطه ی یازدهم و دوازدهم که به تصادف مدرسه ای در شهرستان بانه انتخاب شد
و از هر کدام از پایه ها  25نفر به تصادف به سوال ها پاسخ دادند که دو نوع سوال
چهار گزینه ای در جهت شناسایی کج فهمی استفاده گردید که در سوال ها دمای
شعله آلکان و آلکن و آلکین مورد مقایسه قرار گرفت و هم چنین در برگیرنده ی
آنتاپی سوختن نیز بود.
هانکوک در سال " 1943کج فهمی " را عبارت از این می داند :هر باور
بی اساس که عنصر ترس ،موفقیت ،ایمان و یا مداخله فرا طبیعی در آن
مجسم می شود .باراس نیز می آورد" :اشتباهات یا "خطاها "،کج فهمی ها
و یا ایده های گمراه کننده و سوء تفاهم از حقایق است و اعتقاد دارد که
معلمان و دانش آموزان با کمک همدیگر روشن تر می توانند اشتباهات را
اصالح کنند .کج فهمی در بسیاری از موضوعات آموخته در علم شیمی
توسط محققین و دانشمندان شناخته شده است و جایگاه قابل توجهی در
مطالعات مربوط به آموزش شیمی و یادگیری دارد تصاویر ،نمودارها و مدل
های دوبعدی در کتاب های درسی و دیگر مواد آموزشی می توانند گمراه
کننده بوده و موجب کج فهمی شوند .برخی قیاس های متداول مورد
استفاده برای توضیح نظریه ها می تواند موجب مشکالتی شوند ،از آن جهت
که همانندی قیاس ها با موضوع اصلی کامل نیست .در تحقیق حاضر با
طراحی پرسش نامه به سنجش کج فهمی دانش آموزان در مبحث دمای
شعله پرداخته شده است .تحلیل کج فهمی دانش آموزان با محتوای
آموزشی(دمای شعله ) می تواند تا حدودی ما را به علت وجودی آن رهنمود
سازد که این موضوع در ارتباط با پرسش های طرح شده مورد ارزیابی واقع
شده است.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است ؛که به شیوه توصیفی ،تحلیلی انجام شد.
جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر رشته تجربی در دوره ی متوسطه ی
یازدهم و دوازدهم که به تصادف مدرسه ای در شهرستان بانه انتخاب کردم و از هر
کدام از پایه ها بیست و پنج نفر به تصادف به سوال ها پاسخ دادند که دو نوع سوال
چهار گزینه ای در جهت شتاسایی کج فهمی است بعد شناسایی کج فهمی با تدریس
کوتاهی با استفاده از آنالوژی مناسب بار دیگر همان سوال ها را به دانش آموزان دادم

به نظر می رسد از آنجا که این مبحث تنها در بخش کوتاهی و بعد آنتالپی سوختن
آمده است؛ دانش آموزان و معلم زمان کمتری را به تبیین و تحلیل این بخش
اختصاص داده و بنابراین کج فهمی های تاثیر گذار رخ داده و گاها دمای شعله را
همان آنتالپی سوختن می دانند که بعد تدریس با آنالوژی مناسب با توجه به
نموادر پاسخ گویی دانش آموزان این کج فهمی تا حدودی برطرف شد و درصد
پاسخ درست دانش آموزان تغییر چشمگیری کرد.
البته آنالوژی ها باید شرایط و ویژگی های خاص خود را داشته باشند  .ساده بودن
آنالوژی اولین و شاید مهمترین عامل برای درک آنالوژی باشد .وقتی که آنالوژی به
کار گرفته شده ،خیلی پیچیده و یا خیلی گسترده باشد ،دانش آموزان یا به آن
توجه نمیکنند و یا به واسطه آن ،گمراه می شوند.و همچنین هدف از گفتن آن
آنالوژی برای دانش آموزان واضح باشد که دچار کج فهمی نشوند.

.
“[1]. Almahdi Ali Alwan,(2010 ) ,
Misconception of heat and temperature
Among physics students “Procedia
–Social and Behavioral Sciences pp.600
614.
[3] canan nakiboglu, ( 5 may 2003 ).
instructional misconceptions of Turkish
prospective chemistry teachers about
atomic orbitals and hybridization.
chemistry education: research and
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مقدمه

از ابتدای تاریخ ،بشر همواره به دنبال یافتن شیوههای جدید و
آسانتر برای غلبه بر مصائب زندگی خویش بوده است .غالبا جوامع برای
تغییر دادن شیوههای سنتی انجام امور و جایگزینی آن با شیوههای نوین با
موانع و ممانعتهایی روبهرو بودهاند .در این پژوهش تالش شد ضمن ارائه
تعریفی از مفاهیم فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین آموزش به
محاسن و موانع بهکارگیری این مهم در آموزش خصوصا آموزش شیمی
پرداخته شود .در این مقاله همچنین گذری بر دغدغهها و نارساییهای
عرصه بهکارگیری تکنولوژی در آموزش شیمی صورت گرفت؛ که حاصلش
بهدست آمدن نتایجی در این حیطه بود .محتوای دیجیتال را میتوان یکی
از مناسبترین ابزارها و روشهای تدریس مبتنی بر فناوری اطالعات و
ارتباطات دانست .یکی دیگر از زمینههای بررسی شده در این تحقیق مقوله
محتواهای الکترونیکی و نرم افزارها برای تدریس هرچه مناسبتر شیمی
بوده است .و مشخص شد که یکی از شاخصههای توانمندی در بهکارگیری
فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و به ویژه آموزش شیمی بهرهگیری
از محتواهای الکترونیکی است.

امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات را میتوان از اصلیترین
ارکان تاثیرگذاری در ابعاد گوناگون زندگی بشر دانست .در
تصمیمگیریهای خرد و کالن حوزههای متفاوت جوامع نیز میتوان
ردپای پررنگ این تاثیرگذاری را مشاهده نمود .حوزه تعلیم و تربیت
در معنای ویژه خود بیبهره از این تاثیرات نمانده است .بهطوری که
امروزه میتوان گفت بسیاری از کشورها درک فناوری اطالعات و
ارتباطات و تسلط بر مهارتها و مفاهیم آن را در کنار خواندن،
نوشتن و حساب کردن به عنوان بخشی از هسته مرکزی آموزش و
پرورش مورد توجه قرار دادهاند ].[1
در قرن اخیر شاهد تغییرات سریع فناوریهای اطالعات و
ارتباطات و ورود آنها به عرصههای گوناگون بودهایم .بدون شک،
محیطهای آموزشی بیشترین تاثیر را از فناوریهای نوین به وجود
آمده ،پذیرفتهاند .امروزه محیطهای یاددهی و یادگیری نمیتوانند از
روشهای سنتی پیشین پیروی کنند؛ زیرا اکنون پیشرفت و گسترش
دانش و آگاهی با گسترش کاربست صحیح فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش پیوند خورده است ].[2

روشپژوهش
اطالعات این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و فیشبرداری ،مطالعه
مقاالت و سایتها جمعآوری شده است.

مدارس هوشمند و آزمایشگاههای مجازی :یکی از معمولترین راهها در حوزه آموزش
الکترونیکی شیمی بهرهگیری از آزمایشگاه مجازی است .با این وجود به دلیل نبود امکانات و
مهارتهای الزم ،دبیران عالقه زیادی به پاگذاشتن در حیطه آزمایشگاههای مجازی را ندارند .اما با
حضور مدارس هوشمند و مجهز شدن دانشآموزان به فناوریهای نو از قبیل کامپیوتر ،تبلت،
تلفنهای همراه هوشمند و ...فرایند آموزشی ناگزیر به استفاده از فناوریهای نو بوده و اینجاست
که نقش آزمایشگاه مجازی به عنوان قلمرویی که دانشآموزان بدون هیچ خطری میتوانند به
آزمایش و تجربه بپردازند ،پررنگ خواهد شد] .[3امروزه شبیهسازی فعالیتهای آزمایشگاهی
آنچنان توسعه یافتهاند؛ که در عمل به جای آزمایشهای واقعی در کالس قابل استفادهاند .از فواید
این موضوع آن است که دانشآموزان میتوانند به محدوده گستردهای از آزمایشهای گوناگون از
جمله آنها که پیچیده ،گران یا حتی از نظر اجرا در آزمایشگاه خطرناکاند ،دست یابند .همچنین
این آزمایشها به دفعات برای مشاهده آثار تغییر دما ،غلظت یا متغیرهای دیگر قابل تکرارند]. [4
محتوای الکترونیکی شیمی :در سال  1395و با انتشار کتاب تازه تالیف شیمی دهم و نیز سال
 1396با انتشار کتاب درسی شیمی یازدهم و با تبدیل کامل محتوای کتاب به اسالیدهای متوالی
در محیط نرمافزار پاورپوینت تجربه جدیدی حاصل شد؛ که نتایج ارزشمند آن سختی تهیه حدود
 500تا  700اسالیدی حاصل را شیرین مینمود.
نتایج و بحث :استفاده مؤثر از فناوریهای نوین میتواند در مقابله با مشکالت جمعی ،ایجاد
فرصتهای برابر آموزشی ،بهبود کیفیت تدریس ،قدرت تحقیق ،ارتباط با مخاطبین زیاد ،قابلیت
انعطاف و آمادهسازی دانشآموزان برای دنیای واقعی مؤثر باشد .بهطورکلی آموزش مبتنی بر
ICTیادگیرندهمحور ،تعاملی ،مشارکتی ،انعطافپذیری ،همراه با تدابیر فعال یادگیری است که
انگیزش و همکاری را در یادگیرنده و یاددهنده افزایش میدهد .بنابراین استفاده از آنها در
آموزش و یادگیری در دوران نوین اجتنابناپذیر است] . [2توانمندی هرچه بیشتر در این عرصه
فناوری و استفاده صحیح از آن در امر تدریس میتواند یکی از شاخصههای مهم قرارگرفتن در
میان کشورهای توسعه یافته باشد .بدیهی است که بهکارگیری هرچه مؤثرتر ICTدر تدریس و
بهویژه درس شیمی ،کشور را افزون بر بهرهمندی از مزایای عدیده مذکور ،در جهت توسعه در
حیطههای گوناگون علم ،صنعت ،اقتصاد ،تولید و خودکفایی در زمینه تولید محتواهای الکترونیکی
بومی هدایت میکند.

][1کارشناسان ارشد بخش آموزش عالی یونسکو ( .)1382فناوری اطالعات و ارتباطات
در آموزش و پرورش :برنامه درسی برای مدارس و تربیت معلم .مترجم نادر قلی
قورچیان؛ تهران :فراشناختی اندیشه.
][2چراغیان راوی ،امین و همکاران ( .)1392تاثیر فناوری های نوین بر کارایی و
یـپژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،7)2( ،
اثربخشی آموزش .دوماهنامه علم 
113ـ.107
][3محمودلو ،علی؛ کاظم زاده ،محمد؛ بشیری کسمائی ،آرمان ( .)1397کاربرد
تکنولوژی و آموزش مجازی در شیمی .سومین همایش بینالمللی افقهای نوین در
مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک ،انجمن افق نوین علم و فناوری ،تهران.
] [4پیلهور ،آذر ( .)1390جایگاه فنآوری الکترونیکی در آموزش شیمی .هفتمین
کنفرانس آموزش شیمی ایران ،دانشگاه زنجان ،زنجان.
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شیمی سبز و تاثیر آن بر توسعه ی پایدار
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استادیار گروه شیمی ،دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران

مقدمه

این مقاله به تاثیر شیمی سبز بر توسعه پایدار جامعه ی جهانی اشاره می کند
و ضرورت وجوب اصالح زیرساخت ها را در جهت سبز شدن کره زمین را یادآوری
می کنددر واقع پس از آنکه مشکل آلودگی هوا به صورت جدی در جامعه ی
جهانی مطرح شد؛ به همین دلیل اقداماتی در راستای شیمی سبز انجام شد و
دوازده اصل تدوین شد تا مسیر رسیدن به شیمی سبز هموارتر گردددر این مقاله
به چگونگی استفاده بهینه از شیمی سبز در حوزه های مختلف از جمله دارویی،
انرژی و تامین سوخت سبز ،تصفیه ی هوا و  ...اشاراتی شده تا اقتصاد و سالمت
جامعه را ارتقا بخشد.

اقدامات انجام شده در ایران در راستای توسعه ی شیمی سبز.
 -1پیگیری و اجرای پروژه های بازیافت مواد پلیمری
 -2پیگیری واجزای پروژه های پلیمرهای زیست تخریب پذیر
 -3تقویت نگرش پاسخگو بودن در برابر مسایل زیست محیطی
 -4آشنا کردن دانشجویان با مسایل توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست
 -5بررسی و امکان جایگزینی حالل های آلی با آب در محصوالت پلیمری
 -6کمک به تدوین استانداردهای زیست محیطی
 -7باال بردن استحکام کیسه های پالستیکی تهیه شده از ضایعات
 -8بازیابی مخلوط ضایعات پلی اتیلن  ،پلی پروبیلن وپلی وینیل کلراید به همراه کاغذ
 -9بازیابی و ساخت فیلمهای رادیولوژی
 -10بررسی و جایگزین آزبست (پشم شیشه ) با الیاف پلمیری در کامپیوزیستهای سیما
بازیافت ضایعات )  PETبطری های نوشابه(
 -11بررسی انتقال افزودنی ها ،پالستیک های بسته بندی رایج در مواد غذایی دارویی
 -12بهینه سازی و استخراج و تهیه کینین و کیتوسان از پوست میگو
 -13تهیه و ساخت ایمیلنت بر پایه مرجان دریایی مورد استفاده در جراحی های ارتوپدی
 -14فرموالسیون و تهیه پلی اتیلن زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته []23
به نظر می رسد وضع قوانینی برای رسیدن به جامعه ی سبز می تواند کمک کننده باشد و
همچنین کشورهای پیشرفته اختراعات خود را در زمینه ی شیمی سبز  ،رایگان در اختیار جهان
قرار دهند در این حوزه پیوند صنعت با دانشگاه اتفاق بیفتد تا اختراعاتی که در حوزه ی شیمی
سبز انجام می شود به مرحله ی تجاری سازی برسد و از حداکثر ظرفیت دانشگاه ها و مدارس
برای آوردن شیمی سبز به محیط زندگی اتفاق استفاده شود
توسعه پایدار جهانی توسط کمیسیون محیط زیست و توسعه ،به عنوان فرایندی تعریف می
شود که به بهره برداری ازمنابع ،هدایت سرمایه گذاری ،توسعه فن آوری و تغییر بنیادی سازگار با
نیازهای آینده و حال می پردازد  .برای توسعه پایدار به بازنگری اساسی در طرز فکر ،نگرش و
رفتار مردم محلی و همچنین جامعه بین المللی نیاز است .حال این سوال پیش می آید که چگونه
میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست تعادل ایجاد کنیم؟ مقایسه رشد  11درصدی شاخص
شیمی جهانی آسیا در سال  2022و درصد زباله های خطرناکی که در محل های دفن زباله یا
اقیانوس ها ریخته شده ،آشکار می گردد که تغییر در شیمی و مواد شیمیایی در حال ساخت،
جایگاه عمده ای در هدف اصلی توسعه پایدار خواهد داشت.[ 24

استفاده از انرژی سبز و منابع انرژی پاک تا حدودی هزینه بر می
باشد اما با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی اجتماعی زیست محیطی
هزینه ی تمام شده ناشی از به کار گیری منابع انرژی پاک و توسعه ی
جوامع در جهت شیمی سبز کمتر می باشد هم اکنون نیز دستورالعمل
هایی در رابطه با سبز شدن جوامع در مجامع بین المللی مطرح شده
است که مستلزم توجه بیشتر کشورها و انجام اقدامات بنیادی و زیر
ساختی است تا کره ی زمین را پاک و سبز به نسل آینده تحویل دهیم .
این مقاله به روش مروری و با مطالعه ی مقاالت متعدد در حوزه ی
شیمی سبز و اقدامات انجام گرفته در جهان و ایران پرداخته شده است.
در این مقاله به این مساله پرداخته شده است که در راستای سبز شدن
جامعه اقداماتی در ایران انجام شده است اما با توجه به اهمیت مساله
همت بیشتری را از جانب مسئوالن می طلبد و اینکه می توان سبز شدن
را از محیط مدرسه و دانشگاه شروع کرد تا دانش آموزان و دانش جویان
به اهمیت این مساله بیشتر پی ببرند.

روش پژوهش
این مقاله به روش مقاالت مروری تالیف شده است در این روش آثار
متعددی مطالعه شده است تا در مورد شیمی سبز  ،پیشینه آن ،فواید آن و سوم
دراقدامات انجام گرفته در جهان ،ایران و کشورهای جهان راستای سبز شدن
جامعه و استفاده از اصول شیمی سبز مطالبی ارائه شود ،همچنین راهکارهایی
ارائه شده است تا به سمت کره ای سبز پیش برویم

[ ]23ذوالفقاری ،منیره ذوالفقاری شیمی سبز؛ چشم انداز و کاربرد هشتمین سمینار
آموزش شیمی ایراندانشکده شیمی دانشگاه سمنان
[24] Maejo, International Journal of Science and Technology,
Mj. Int. J. Sci. Tech., 2007, 01(02), 95-97,ISSN 1905-7873
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بررسی اهمیت مؤلفههای فعال و غیرفعال در کتاب شیمی  2پایة یازدهم چاپ 1398بر اساس روش
آنتروپی شانون.
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مقدمه

در پژوهش حاضر به منظور رسیدن به نتایج دقیق و قابل اعتماد کل محتوای فصل دوم
کتاب مورد بررسی قرار گرفت و نمونة پژوهش منطبق با جامعة آماری میباشد .این تحقیق از
وع توصیفی و تحلیل محتوا می باشد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آنتروپی شانون
ستفاده شده است .بر اساس ارزیابی اطالعات با روش آنتروپی شانون در متن کل کتاب ضریب
همیت مقولههای غیرفعال 0/114به دست آمد که بیشتر از میانگین ضریب اهمیت مقولههای
عال ( )0/11میباشد .درتصاویرکل کتاب میانگین ضریب اهمیت مقولههای غیرفعال 0/509
و میانگین ضریب اهمیت مقولههای فعال 0/491تعیین شد و در پرسشهای کل کتاب ضریب
همیت مقولههای فعال0/272و میانگین ضریب اهمیت مقولههای غیرفعال  0/229به دست
مد.
علم تجربی شواهد و دالیل جدید در معرض تغییر قرار گرفته و از گسترة وسیعی از
روشهای تحقیق بهره میبرد .[ 1].محتوای آموزشی یا موضوعات درسی خالصهای از
حقایق ،مفاهیم ،تعمیمها ،اصول و مشابه دانش در یک رشتة خاص میباشد ] .[2در
بررسی و تحلیل یادگیری ،کتاب نظاممند فرایند یاددهی -درسی به عنوان یک زیر
نظام برجسته ،محتوای آموزشی پیش بینی شده را در بهترین شکل عرضه مینماید.
کتاب درسی در حقیقت تکیهگاه معلم و دانشآموز برای یادگیری اثربخش است ].[3
تحلیل محتوای کتاب درسی یک شیوة پژوهش دقیق ،عمیق و پیجیده است که از
طریق تجزیه و تحلیل متون به تعیین تعداد مفاهیم و واژههای درون متن میپردازد تا
ارتباط بین مفاهیم ،معانی ،تاکیدات و داللتها را مشخص کند و ورای توصیف و
طبقهبندی مقولههای موجود در پیام آشکار از طریق درک موقعیت و شرایط سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و پیامدهای پیام در فراگیر
بپردازد.
باتوجه به تغییر نظام آموزشی از سال تحصیلی  1391-1392به سیستم 3-3-6
پایة یازدهم برای اولین بار در سال تحصیلی  1396-1397وارد دورة دوم متوسطه
گردید .هدف از پژوهش حاضر این است که ببینیم کدام یک از مقولههای فعال،
غیرفعال و خنثی در محتوای (متن ،تصاویر و پرسشها) کتاب شیمی  2پایة یازدهم
که با روش ویلیام رومی تعیین گردیده است ،دارای ضریب اهمیت بیشتری است .برای
تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش از روش آنتروپی شانون استفاده شده است.

روش پژوهش
جامعة آماری در این پژوهش محتوای موجود در کتاب شیمی  2پایة یازدهم
(جدیدالتألیف) دورة دوم متوسطه است  ،که دارای  121صفحه میباشد و شامل متن،
تصویر و پرسش است ،که شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی آن را در سال  1398چاپ
کرده است.با توجه به محدود بودن مبحث مورد بررسی ،حجم نمونه و جامعه آماری برابر
است .بر اساس روش آنتروپی شانون که به مدل جبرانی نیز مشهور است،ابتدا ماتریسی
متشکل از گزینهها (پاسخگوها) و شاخصها (مقولهها) تشکیل میگردد.پس از به دست
آمدن فراوانی هریک ازمقوله ها ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هر یک از مولفه های فعال،
غیر فعال و خنثی تعیین می گردد.

نتایج حاصل از تحلیل متن کتاب شیمی 2پایة یازدهم به روش آنتروپی شانون
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ضریب اهمیت مقولههای مربوط به متن کل کتاب شیمی  2پایة یازدهم

دادههای نمودار نشان میدهدکه در متن کتاب شیمی  2پایة یازدهم ضریب اهمیت مقولههای غیرفعال
بیشتر از ضریب اهمیت مقولههای فعال میباشد.

نتایج حاصل از تحلیل تصاویر کتاب شیمی 2به روش آنتروپی شانون
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ضریب اهمیت مقولههای مربوط به تصاویر کل کتاب شیمی  2پایة یازدهم
با توجه به مقادیر به دست آمده ضریب اهمیت مولفة غیرفعال یعنی مقولة  aبرابر  0/509و
ضریب اهمیت مؤلفة فعال یعنی مقولة  bبرابر  0/491میباشد و ضریب اهمیت مؤلفه های خنثی
یعنی مقولة  cو  dبرابر صفر میباشد .بنابراین در تصاویر کل کتاب شیمی  2پایة یازدهم ضریب
اهمیت مؤلفههای فعال بیشتر از مؤلفههای غیرفعال میباشد.

نتایج حاصل از تحلیل پرسشهای کتاب شیمی 2به روش آنتروپی شانون
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ضریب اهمیت مقولههای مربوط به تصاویر کل کتاب شیمی  2پایة یازدهم

بنابراین میانگین بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مقولههای فعال در حوزه پرسشها بیشتر از میانگین بار
اطالعاتی و ضریب اهمیت مقولههای غیرفعال میباشد.
نتایج حاصل از تحلیل با روش آنتروپی شانون نشان میدهد در متن هر سه فصل و کل کتاب ضریب
اهمیت مقولههای غیر فعال بیشتر از مقولههای فعال میباشد .بر اساس روش شانون هر چه مقوله ای
ضریب اهمیت کمتری داشته باشد ،مقولة مورد نظر توزیع مناسبی در محتوای مورد نظر ندارد.
.
][ 1شورای عالی آموزش و پرورش ( .)1391برنامه درس ملی جمهوری اسالمی ایران .تهران :شورای عالی
آموزش و پرورش با همگاری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.
[2] 12-Ornestein, Allan. C & Hankins, Francis, (2003), "Curriculum:
Foundtions, Principles And Issues 2 Ed, Boston: Allyn And Bacon
[3] Lehning, A. Catherin, M. (2007). Theories of poverty: findings from text
books on human behavier and the social environment. journal of human
behavior in the social environment, (16) 1-2, 5-19.

آنچه معلمان شیمی باید درباره اوزون بدانند
مریمامیریفارسانی
دانشجویکارشناسیآموزشزیستشناسی،دانشگاهفرهنگیان،اصفهان،ایران

مقدمه

به دلیل اهمیت الیه اوزون و اثرات انکارناپذیر آن بر زندگی موجودات زنده،
آشنایی معلمان شیمی با ساز و کار تولید و تخریب الیه اوزون در اتمسفر و اثرات
زیستمحیطی ناشی از کاهش ضخامت این الیه از اهمیت زیادی برخوردار است
و دانش معلمان شیمی در این زمینه میتواند بر تدریس مؤثرتر آن و ایجاد
نگرشهای زیستمحیطی در دانشآموزان به عنوان شهروندان مسئول جامعه
تأثیر بگذارد .هدف از انجام این تحقیق بررسی مکانیسم علمی تولید و تخریب
این الیه و پیامدهای ناشی از کاهش آن میباشد .روش انحام این تحقیق
توصیفی و روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای است .نتایج این تحقیق به
دبیران شیمی و دانشآموزان دوره متوسطه دید روشنی درباره تاریخچه پیدایش
حفره الیه اوزون ،ساز و کار تخریب کاتالیزوری اوزون استراتوسفری و تالشهای
انجام شده جهت کاهش روند تخریب اوزون میدهد.

به دلیل اهمیت الیه اوزون و اثرات زیستمحیطی
کاهش آن ،برنامهریزان و سیاستگذاران آموزشی کشور از
سال  1379تصمیم گرفتند مباحث مربوط به الیه اوزون و
واکنشهای آن را در کتاب درسی شیمی دوره متوسطه
وارد نمایند .کتاب "شیمی و زندگی" سال اول دبیرستان
که اولین بار در سال  1380به چاپ رسید به دلیل زمینه
محور بودن و رویکرد زیستمحیطی که داشت بستر
مناسبی جهت طرح مباحث مرتبط با الیه اوزون در نظام
آموزشوپرورش کشور ما فراهم آورد و باعث برانگیختن
حساسیت در جامعه معلمان و دانشآموزان نسبت به این
موضوع شد .به دلیل اهمیت مسائل مرتبط با الیه اوزون،
در این مقاله مروری سعی شده است ضمن مرور مقاالت و
کتابهای مرتبط با الیه اوزون و عوامل تخریبکننده آن
یک دید کلی نسبت به اهمیت و نقش الیه اوزون و عوامل
دخیل در کاهش آن و اثرات زیستمحیطی ناشی از کاهش
اوزون در اختیار معلمان شیمی قرار داده شود .

روش پژوهش
روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش ،توصیفی و روش
گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و اسنادی است .نویسنده با مراجعه
به مقاالت و کتابهای مرتبط با موضوع ،اطالعات را جمعآوری
کردهاند و سپس با مقولهبندی آن اقدام به نگارش مقاله نمودهاند.

نظامهای تعلیم و تربیت در طول چند دهه گذشته با تغییرات چشمگیری در
رویکردهای آموزشی مواجه بودهاند .یکی از جدیدترین رویکردهای آموزشی در جهان
رویکردهای زیست محیطی و زمینه محور است .علت اقبال به این نوع رویکرد ،اهمیت
مسائل زیست محیطی در دنیای امروز و لزوم آشنایی دانشآموزان با مسائل مرتبط با
محیط زیست و درک نقش خود به عنوان شهروندان مسئول در کاهش اثرات مخرب
زیست محیطی است .یکی از مهمترین مسائل در این رابطه ،نقش الیه اوزون در حفظ
سالمت جانداران کره زمین و اثرات زیانبار کاهش اوزون در استراتوسفر و راهکارهای
اجرایی جلوگیری از کاهش غلظت این الیه است .این موضوع از دید برنامهریزان نظام
آموزش و پرورش ما نیز مغفول نماند و از سال  1380مسائل مرتبط با الیه اوزون در
کتاب شیمی سال اول دبیرستان وارد شد که تاکنون هم با اندک تغییراتی ادامه دارد.
در این مقاله ساز و کار تولید و تخریب اوزون در اتمسفر به¬طور جامع مورد بررسی
قرار گرفت که میتواند به معلمان شیمی در تدریس اوزون کمک نماید.
[]1گروهمولفان(.)1385شیمیعلمآزمایشی.ترجمهاحمدخواجهنصیرطوسی،
محسنعظیما.
. [2] Suess MJ, Benwell-Morison DA, Nonionizing radiation
protection. 2nd ed. Geneva: WHO, 1989: 13-40.
[3] World Health Organization. Global disease burden
from solar ultraviolet radiation.World Health Organization
Report, 2006:15-43.
][4سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ( .)1378راهنمای برنامة درسی شیمی.
تهران :وزارت آموزش و پرورش ایران.
[ ]5ملوین ،جوستن ،دیوید ،جان ،نترویل ،جیمز ،وود .)1395( .شیمی و جامعه.
ترجمه احمد خواجه نصیر طوسی ،انتشارات فاطمی.
[ ]6بدریان ،عابد ( .)1389تعیین ضرورتها ،اهداف و بررســی حــدود و شــیوههای
آمــوزش فناوریهای نــو در برنامة درســی مدارس .تهران :ســازمان پژوهــش و
برنامهریزی آموزشی.
[ ]7عبدلی ،محمد علی ( .)1380اثرات توسعه تکنولوژی بر زیست بوم .ناشر مرکز
مطالعات انرژی ایران.
[8] Molina, M. J.; Rowland, F. S. (1974). "Stratospheric
sink for chlorofluoromethanes: Chlorine atom-catalysed
destruction of ozone". Nature. 249 (5460): 810.
[9] Bhatti, M.S. (1999). A historical look at
chlorofluorocarbon refrigerants. ASHRAE Transactions,
Part 1, 1999, pp. 1186-1206.
[10] Lamere, Bernard (1963). How Cooling Equipment
Works. Guide to Home Air Conditioning and Refrigeration
Equipment, John F. Rider Publisher, Inc.: New York, pp113.
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تاثیر انجام آزمایش در ایجاد انگیزه برای یادگیری شیمی

مبینا حاجی عباسی ،1شلیر مرادی ،2فاطمه همت پورفرخی،3سید محسن موسوی4
 1دانشجوی كارشناسی آموزش شیمی مركز آموزش عالی شهید شرافت دانشگاه فرهنگیان تهران،ایران
 2دانشجوی كارشناسی آموزش شیمی مركز آموزش عالی شهید شرافت دانشگاه فرهنگیان تهران،ایران
 3دانشجوی كارشناسی آموزش شیمی مركز آموزش عالی شهید شرافت دانشگاه فرهنگیان تهران،ایران
 4استادیار گروه شیمی،دانشگاه فرهنگیان تهران،ایران

انگیزه را می توان به عنوان نیروی محرک فعالیت های انسانی و عامل جهت
دهنده ی آن تعریف كرد ،از دیدگاه آموزشی ،انگیزه با یادگیری و پیشرفت
تحصیلی مرتبط است .پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین جهت گیری های
انگیزشی با انجام آزمایش در یادگیری درس شیمی پرداخته است .نمونه آماری
پژوهش ،مربوط به  32نفر از دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک
دبیرستان نمونه دولتی متوسطه دوم شهید بهرامی شهر تهران بوده است .ابزار
گردآوری داده ها پرسش نامه هایی بوده است كه قبل و بعد از انجام آزمایش
توسط دانش آموزان پاسخ داده شده است .طبق نتایج حاصل از پرسش نامه ها ،
دانش آموزان بعد از انجام آزمایش ،به درس شیمی ،مباحثی كه مورد آزمایش
گرفت و همچنین محیط آزمایشگاهی عالقه و اشتیاق بیشتری نشان دادند.

سوال و نمودار ها با میله های آبی رنگ مربوط به پرسش های قبل از انجام آزمایش و سوال و نمودار با
میله های سبز رنگ مربوط به پرسش های بعد از انجام آزمایش است .پاسخ پرسش ها به صورت كمی در
بازه ی عددی بین 1تا 5بود.
-3چقدربه انجام آزمایش عالقه مندید؟ -2چقدر به انجام آزمایش در محیط آزمایشگاه عالقه مندید؟

یادگیری در انسان میتواند بخشی از فرآیند تحصیل ،توسعه
فردی و تمرین هایی باشد كه ممکن است هدفمند باشد یا به وسیله
انگیزش انجام شود .انگیزه با یادگیری ارتباط تنگاتنگی دارد و می
تواند همانند یک نیرو در ایجاد یادگیری موثر باشد .شناسایی مفهوم
انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تاثیر آن ها بر فرایند
یادگیری دانش آموزان و دانشجویان به معلم كمک می كند تا در
طرح و اجرای برنامه های آموزشی خود روش های بهتری را به كار
بندد] .[1پژوهشها نشان میدهد كه انگیزش قوی به یادگیری
استوار ،و انگیزش كم به یادگیری كم میانجامد .در واقع انگیزش،
موتور محرک تالش و فعالیت برای یادگیری است.
شیمی علمی تجربی و آزمایش محور است .فعالیت های
آزمایشگاهی یکی از اركان اصلی علوم تجربی و به خصوص علم
شیمی به حساب می آید .از این رو در این مقاله به تاثیر انجام
آزمایش در ایجاد انگیزه پرداخته شده است.
برای رسیدن به هدف پژوهش،پرسش های زیر بررسی شدند:
-1آیا انجام آزمایش در آزمایشگاه در باال بردن انگیزه دانش
آموزان تاثیر دارد؟
-2آیا انجام آزمایش در آزمایشگاه در عالقه مندی دانش آموزان
به درس شیمی و محیط آزمایشگاه تاثیر دارد؟
-3آیا باال بردن انگیزه دانش آموزان در بهبود یادگیری آنان
تاثیر دارد؟

روش پژوهش
نمونه آماری مورد مطالعه این مقاله یک كالس  32نفره از دانش آموزان
پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک دبیرستان نمونه دولتی شهید بهرامی بودند.
برای آن كه اطالعات مورد نیاز به صورت كتبی از جامعه مورد مطالعه به
دست آید ،از پرسشنامه استفاده شد.
ابتدا یک پرسش نامه با  8سوال به دانش آموزان داده شد و فرصتی حدود
 5دقیقه برای پاسخ به سواالت در اختیار آن ها گذاشته شد ،بعد از انجام چهار
آزمایش متفاوت ،كه حدود  20دقیقه به طول انجامید ،دوباره پرسش نامه ایی با
 5سوال به آنان داده شد و بعد ازمدت  3دقیقه پرسش نامه ها جمع آوری شدند.

قبل از انجام آزمایش رغبت دانش آموزان به انجام آزمایش درحد متوسط بوده است .اما بعد از انجام
آزمایش ،رغبت آن ها به انجام آزمایش بیشتر شده به طوری كه  %62آن ها نمره  5را انتخاب كرده بودند.
-8فکرمی كنید انجام آزمایش چقدر دریادگیری شما موثراست؟ -3چه اندازه انجام آزمایش دریادگیری
شما موثر است؟

قبل از انجام آزمایش حدود  %75از دانش آموزان وبعد ازانجام %82موافق تاثیر انجام آزمایش در امر
یادگیری بوده اند.
-5چقدر به محیط آزمایشگاه عالقه مندید؟ -6چقدر به درس شیمی عالقه مندید؟-1انجام آزمایش
چقدر درعالقه شما به درس شیمی تاثیرگذار بوده است؟

نمودار داده های قبل ازانجام آزمایش عالقه مندی حدود  %60دانش آموزان و بعد ازانجام آزمایش
حدود %80دانش آموزان به درس و آزمایشگاه شیمی عالقه مند شده بودند.

نتیجه گیری

 -1مشاهده زیاد :انجام آزمایش علم شیمی اهمیت زیادی دارد .انجام آزمایش تاثیر به سزایی در میزان
یادگیری با افزایش انگیزش شده و در نهایت منجر به امر آموختن می گردد.
 -2درد و رنج زیاد :انجام آزمایش خطرات فراوانی برای معلمان به دنبال دارد .معلمان نیز می دانند كه
انجام آزمایش در فهم مباحث درسی تاثیردارد اما سعی دارند آزمایش های كتب درسی در محیط كالس
انجام دهند.
 -3مطالعه زیاد :فعالیت عملی آموزشی در صورتی منجر به یادگیری می شود كه دانش آموز در هر دو
مرحله ی قبل و بعد از آزمایش مطالعه كند.
][ 1سیف ،علی اكبر( .)1387روانشناسی پرورش نوین ،روان شناسی یادگیری و آموزش .تهران:
نشردوران ،ناشر ویرایش هفتم.
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ضرورت آموزش نکات ایمنی در آزمایشگاه شیمی
الهام عسگری *

* گروه شیمی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران

مقدمه

در آزمایشگاههای آموزشی ،پژوهشی ،صنعتی و خدماتی رعایت
نکات ایمنی فردی و اجتماعی توسط دانشجویان و پرسنل
آزمایشگاه امری ضروری و حیاتی است .با توجه به اینکه ایمنی و
سالمت دو امر مهم در مشاغل آموزشی است ،رعایت نکردن این
نکات منجر به رخ دادن حوادث جبرانناپذیری شده که تلفات جانی
و مالی فراوانی را به دنبال خواهد داشت .از آنجایی که دانش دانش
آموزان ،دانشجویان و پرسنل آزمایشگاه از شناخت ایمنی
آزمایشگاهی اندک است ،لذا آموزش ایمنی در آزمایشگاه شیمی به
عنوان بخشی از دروس شیمی ضروری میباشد .در این پژوهش ،به
معرفی نکات ایمنی مهم در آزمایشگاه شیمی پرداخته میشود.
از دیرباز تدریس دروس عملی در کنار دروس تئوری
باعث افزایش مهارت ،انگیزه و شور و اشتیاق در دانشجو
بوده است .دروس عملی باعث افزایش یادگیری ،رشد
خالقیت ،نوآوری و افزایش روحیه کار گروهی در بین
دانشجویان میشود .همکاری بین استاد و دانشجو و کار
گروهی در کالسهای تئوری وجود ندارد و یادگیری
مطالب به خوبی انجام نمیشود .در دهههای اخیر توجه
خاص به دروس عملی به ویژه در دانشگاهها حاکی از این
حقیقت است که تربیت نیروی انسانی متخصص مستلزم
تجربه وکسب مهارت میباشد .ورود دانشجو به آزمایشگاه
و کسب تجربه از نزدیک و روشهای آزمون و خطا موجب
یادگیری و کسب مهارت میشود .در این میان نکته مهم
در بدو ورود به آزمایشگاه عدم آگاهی از نکات ایمنی و
عالئم هشدار دهنده و مواد سمی است که مانعی برای
فرآیند یادگیری به حساب میآید .کار در آزمایشگاه
شیمی که مضرات و خطرات آن از آزمایشگاههای دیگر
بیشتر است ،ضرورت یادگیری نکات ایمنی را صد چندان
میکند .در این مقاله به ذکر برخی نکات ایمنی عمومی و
تخصصی در آزمایشگاه شیمی میپردازیم ].[2-1

روش پژوهش
در این مقاله از روش تحقیق و پژوهش و مطالعه کتابخانهای استفاده شده است.

نکات ایمنی تخصصی در آزمایشگاه شیمی شامل آگاهی از خطرات انفجار ،آتش
سوزی و سوختگی میباشد .مواد منفجره ،موادی هستند که در صورت آغاز فرایند
انفجار ,با سرعت باالیی واکنش میدهند و حجم زیادی گاز تولید میکنند .بطور کلی
انفجار یعنی آزاد شدن مقدار زیادی گاز با سرعت و فشار باال .این آزاد شدن گاز به
نوبه خود میتواند باعث پرتاب شدن قطعات و اشیاء اطراف و تبدیل شدن آنها به
ترکش شود .این مواد منفجره برای واکنش نیازی به هوا ندارند و اکسیژن مورد نیاز
خود را از درون خود تامین کرده و همین مطلب باعث حساسیت بیشتر این مواد
میشود .مواد شیمیایی آتشزا ،موادی هستند که به طور خود به خود در هوا و در
دمای کمتر از  40درجه سانتیگراد مشتعل میشوند و در اثر تماس با آب و رطوبت،
آتش میگیرند .نگهداری این مواد در آزمایشگاه باید در ظرفی که از آرگون و
نیتروژن پر شده است انجام شود .مواد آتشزا به صورت محلول و جامد وجود دارند
 MSDSبه معنی کارت اطالعات ایمنی مواد است .در این کارت اطالعات مربوط به
مواد شیمیایی ،بر اساس مستندات علمی و مورد تایید مراکز معتبر جهانی آورده
شده است .شکل زیر نمونهای از کارت اطالعات ایمنی مواد است .در این کارت
اطالعاتی نظیر ،عنوان یا نام ماده شیمیایی ،کد اطالعات شیمیایی مواد ،فرمول ماده
شیمیایی و برچسب عالئم حفاظتی عنوان شده است.

[ ]1پورقبادی ،زینب .پورقبادی ،رقیه ( .)1389اصول ایمنی آزمایشگاهی و آزمایشگاه شیمی
عمومی  ،1خرم آباد .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
[ ]2حسینی ،سید جواد .میرشکرایی ،سید احمد .دائمی حمزهزاده ،نورا ( .)1392اصول ایمنی
در آزمایشگاه شیمی .هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران ،دانشگاه سمنان ،سمنان.
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شیمی سبز و برنامه درسی
فیروزهعلویان ،*1اشرفمیرحیدری2

 -1دانشگاهفرهنگیان،گروهعلومپایه،تهران،ایران
 -2دانشگاهفرهنگیان،گروهتربیتحرفهای،تهران،ایران

مقدمه

این مقاله مروری به بررسی ارتباط شیمی سبز و برنامه درسی میپردازد
و ضرورت وجوب اصالح زیرساخت ها در جهت سبز شدن کره زمین در برنامه-
ریزی درسی را یادآوری می کند .نتایج نشان دادهاست که گنجاندن محتوای
شیمی سبز در برنامه درسی دانشآموزان با تکیه بر حوزههای مختلف شیمی
سبب کشف استعدادها ،تقویت خالقیت و احساس مسئولیت در برابر محیط
زیست و رسیدن به جامعهای سالم تر است .هدف ازاین پژوهش این استکه به
برنامه ریزان آموزشی و مؤلفان کتابهای درسی کمک کند که با دید وسیعتری
نسبت به بهبود برنامه درسی شیمی سبز اقدام نمایند تا سبب کشف استعدادها،
تقویت خالقیت و احساس مسئولیت در برابر محیطزیست و رسیدن به جامعهای
سالمتر شوند.
شیمی سبز ،طراحی محصوالت و فرآیندهای شیمیایی است که
باعث کاهش یا از بین رفتن استفاده و یا تولید مواد خطرناک
میشود .این علم ،تنها علمی است که بر خطر ذاتی یک فرآیند
شیمیایی متمرکز است و به دنبال به حداقل رساندن یا از بین بردن
آن خطر است تا نیازی به نگرانی در مورد در معرض قرار گرفتن آن
نباشد  .نقش بنیادین شیمی در زندگی روزمره زندگی ازجمله تولید
انواع داروها ،ترکیبات صنعتی ،غذایی ،آرایشی ،پالستیکی و
بهداشتی انکارناپذیر است .بااینوجود ،صدمات زیستمحیطی پیش
روی مربوط به مواد شیمیایی ،ازجمله نگرانیهای بشر است [.] 1
درگیری غیرمستقیم جامعه و ازجمله دانشآموزان در کاهش این
صدمات؛ مانند بازیافت مواد شیمیایی ،استفاده از مواد شیمیایی
زیستتخریبپذیر ،استفاده از المپهای کممصرف ،عدم استفاده از
مواد منفجره در جشنها یا مناسبتها و بسیاری موارد دیگر،
تدابیری است که در جهت کاهش صدمات زیستمحیطی به کار
میروند [ ]2که بدون ارتباط با شیمی سبز نیستند .با توجه به
نتایج تحقیقات در میزان تأثیر یادگیری شیمی سبز بر روی تغییر
نگرش و رفتار دانشآموزان نسبت به محیطزیست [ ،]3هدف از این
پژوهش ،مطرح کردن اهمیت گنجاندن شیمی سبز در برنامه درسی
دانشآموزان با در نظر گرفتن حوزههای مختلف شیمی است تا
سبب کشف استعدادها ،تقویت خالقیت و احساس مسئولیت در برابر
محیطزیست و رسیدن به جامعهای سالمتر شوند.

روش پژوهش
مقاله حاضر ،یک پژوهش مروری است .جامعه و نمونه آماری آن شامل
مطالب کتب و مقاالت استخراج شده از سه پایگاه اطالعاتی Google ، Google
 science Direct ، Scholarو کلید واژههای Green chemistry,
 Curriculum planning, educationدر محدوده سالهای 1984-2019
است که با موضوع تحقیق مرتبط میباشند.

شیمی سبز وسیلهای منظم مبتنی بر شیمی ،زیستمحیطی و مسئولیتهای اجتماعی فراهم
میکند ،درعینحال که خالقیت ،تحقیقات نوآورانه و رویکردهای بینرشتهای بهدنبال آن میتوانند
رشد کنند .آنچه مدنظر است این است که آموزش مباحث شیمی (مانند بیوشیمی ،شیمی معدنی،
شیمی آلی و شیمی-فیزیک) با ایده آلهای شیمی سبز در برنامه درسی ترکیب شوند ،بنابراین
پایهای ایجاد میشود که منجر به جامعه پایدار شود (ارتباط شیمی سبز و علوم دیگر در شکل 1
نشان داده شده است).
دانشآموزان امروز و درنهایت جامعه علمی فردا ،از ورود اصول شیمی سبز در برنامه درسی
بهطور چشمگیری بهرهمند میشوند [ . ]2آنها با آگاهی از نقاط ضعف فرآیندهای صنعتی فعلی،
همراه باانگیزه برای توسعه راهحلهای مبتنی بر اصول شیمی سبز در یک محیط بینرشتهای وارد
دنیای حرفهای میشوند [ .] 4آموزش شیمی سبز میتواند دانش و آگاهی الزم را برای توسعه
فنآوریهای الزم برای دستیابی به هدف نهایی یک جهان پایدار فراهم کند .باید تأکید کرد که
شیمی سبز نباید بهخودیخود یک رشته تلقی شود بلکه رویکردی برای انجام علم بهصورت
مسئوالنه است تا نسلهای آینده با اقدامات امروز به خطر نیفتند .آشنایی با اصول شیمی سبز در
کالس درس برای تأمین یک پایه محکم برای رویکردهای "سبز " که هم در تئوری و هم در عمل
معتبر باشند ،ضروری است.

شکل. 1ارتباطشیمیسبزوعلومدیگر
[1] Anastas, P. T. and M. M. K. (2002). Origins, current status, and future
challenges of green chemistry. Accounts of chemical research, 35(9), 686694.
[2] Andraos, J. and A. P. D. (2012). Green chemistry teaching in higher
education: a review of effective practices. Chemistry Education Research
and Practice, 13(2), 69.
[3] Aykaç, G. N. et al. (2018). Production of crude bio-oil and biochar from
hydrothermal conversion of jujube stones with metal carbonates.
Biofuels, 9(5), 613-623.
"[4] Clark, J. H. (1999). "Green chemistry: challenges and opportunities.
Green Chemistry, 1(1), 1-8.
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شیمی سبز و بهداشت محیط زیست
فیروزهعلویان ،*1پروانهشایستهفر، 2کیمیاعلویان3

 -1دانشگاهفرهنگیان،گروهعلومپایه،تهران،ایران
 -2دانشگاهفرهنگیان،گروهزبانانگلیسی،تهران،ایران
 -3دانشجویکارشناسیمامایی ،دانشجویکارشناسی،گروهپرستاریومامایی،دانشگاهآزاداسالمی،نجفآباد،اصفهان،ایران

شیمی محیطزیست یک موضوع علمی جدید بینرشتهای و حتی فراتر از
آن است .پژوهش حاضر از نوع مروری است .جامعه و نمونه آماری آن شامل
کتب و مقاالت در دسترس هستند که با موضوع تحقیق مرتبط میباشند .نتایج
تحقیق حاضر بیانگر این نکته است که شیمی سبز میتواند ضمن جلوگیری از
نتایج ناخواسته ،نوآوریهای قابلتوجهی را به دنبال داشته باشد و و اطمینان
حاصل کند که توانمندیها و خالقیتهایی که مربوط به شیمی است ،به شیوهای
انجام میشود که بر روی مردم و سیاره زمین اثر مثبت و پایدار داشته باشد.
هدف از مطالعه اخیر آشنایی با نقش شیمی سبز در حل مسائل بهداشتی
محیطزیست ،روشهای رفع آلودگیهای آن و بهبود کیفیت زندگی با تکیهبر این
علم است.

پیشرفت علم عواقب عظیم ناخواسته ،پیشبینینشده و مخربی را بر روی انسانها و
محیطزیست داشته است .امروزه ،دانشمندان مربوط به علوم بینرشتهای ،موادی را اختراع کردهاند
که امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است .دراینبین ،شیمی سبز میتواند ضمن
جلوگیری از نتایج ناخواسته ،نوآوریهای قابلتوجهی را دنبال کند و اطمینان حاصل میکند که
توانمندیها و خالقیتهایی که مربوط به شیمی است به شیوهای انجام میشود که بر روی مردم و
سیاره زمین اثر مثبت و پایدار داشته باشد .باتوجه به موارد ذکرشده فوق و رابطه مستقیم شیمی با
محیطزیست و آلودگی آن ،راهکارهای شیمی سبز مانند استفاده از منابع جایگزین تجدیدپذیر و
کم خطر ،استفاده از حاللهای جایگزین به جای حاللهای آسیبرسان و خطرناک برای محیط-
زیست مانند مایعات یونی ،طراحی خودروهایی با سوخت هیدروژن ،استفاده از انرژی نورانی
خورشید بهجای سوختهای فسیلی و کاربرد منابع متعدد گیاهی و جانوری مانند روغنهای
گیاهی ،هندوانه ،هلو ،قهوه ،جلبکهای سبز و موریانه میتوانند در پیشبرد شرایط زیست-محیطی
به سمت زندگی سالمتر موثر واقع شوند [ 4و  .]3درنهایت ،شیمی سبز نشان داده است که
شرکتهای خالق که بهصورت بینرشتهای عمل میکنند ،میتوانند همزمان ازنظر اقتصادی
سودآورتر و ازنظر محیطی خوشخیمتر باشند .طبیعتاً ،این رویکرد باعث ایجاد فهم عمیق و زندگی
مناسبتر و سالم است (رابطه میان شیمی سبز با جامعه ،محیطزیست و سبک زندگی در شکل
یک نشان داده شده است).

مواد شیمیایی در محیطزیست از راههای مختلف سالمتی،
فعالیت دستگاههای مختلف بدن و آسایش بشر را تحت تأثیر خود
قرار میدهند [ .] 1شیمی سبز با رائه راهکارهایی سعی در کاهش
این اثرات نموده است .برداشت اولیه این است که مواد شیمیایی
پراکندهشده در محیط توسط عوامل طبیعی خنثی میشوند .ولی
واقعیت این است که بسیاری از موادی که امروزه در بخشهای
صنعتی و جوامع تولید میشوند ،تجزیهپذیر نیستند و به مدت
طوالنی قابلیت تجزیه و بازگشت به چرخه طبیعی را ندارند [.]2
راهکار پیشنهادی اولیه در این زمینه ،جمعآوری این دسته زبالهها
از محیطزیست و تجمع آنها در مکان خاص بود؛ اما معموالً با این
کار ،این مواد متالشی نمیشوند ،پس میبایست چارهای دیگر
اندیشید .شیمی سبز یا شیمی پایدار ،راهبردی است باهدف طراحی
محصوالت سازگاربامحیطزیست و به حداقل رساننده خطرات مربوط
به مواد شیمیایی که در تولید آنها از مواد سمی استفادهنشده
است ،تجزیهپذیر هستند ،درنتیجه تجزیه مواد سمی تولید
نمیکنند ،به انرژی کمتری نیاز دارند و بنابراین ،هزینه زیادی
متقبل نمیشوند.

روش پژوهش
در این مطالعه مروری برای جستجوی مقاالت از سه پایگاه اطالعاتی
 science Direct ، Google Scholar ، Googleو کلید واژههای Green
 chemistry, environment, pollution, healthاستفاده شد .مقاالتی
که هدف نگارش این مقاله را در بر نداشتند ،از مراحل مطالعه حذف گردید.

شکل. 1رابطهمیانشیمیسبزباجامعه،
محیطزیستوسبکزندگی
[1] Anastas, P. T. and Lankey, R. L. (2000). Life cycle assessment and
green chemistry: the yin and yang of industrial ecology. Green
Chemistry, 2(6), 289-295.
[2] Kerton, F. M. and Marriott, R. (2013). Alternative solvents for green
chemistry: Royal Society of chemistry.
[3] Aykaç, G. N. et al. (2018). Production of crude bio-oil and biochar
from hydrothermal conversion of jujube stones with metal carbonates.
Biofuels, 9(5), 613-623.
[4] Braun, J. et al. (2016). What can epidemiological studies tell us about
the impact of chemical mixtures on human health? Environmental
health perspectives, 124(1), A6-A9.
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تعیین عدد آووگادرو توسط ضخامت تک الیه روغن(آزمایش بنجامین فرانکلین)
با استفاده از یک نرم افزار کاربردی تلفن همراه
زهرا احمدآبادی* ،1مینا جامی

1استادیار ،گروه شیمی ،دانشگاه فرهنگیان
استادیار مدعو ،گروه شیمی ،دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مقدمه

امروزه تلفنهای همراه هوشمند و نرم افزار های لابل نصب در آن نمش
مهمی را در تسهیل فرآیند یاددهی – یادگیری ایفا می کنند .برخی از این
نرم افزارها می توانند در انجام آزمایش ها و یا تحلیل نتایج آنها کمک
زیادی نمایند .در این پژوهش ،با استفاده از یک نرم افزار کاربردی تلفن
همراه ،عدد آووگادرو توسط تعیین ضخامت تک الیه اولئیک اسید ،به دست
می آید .این روش اندازگیری عدد آووگادروو به وسیله تصویربرداری با
تلفن همراه از لکه روغن و سپس محاسبه سطح آن توسط نرم افزار ،نسبت
به سایر روشهای فیزیکی تعیین مساحت روغن( مانندکشیدن شکل بر روی
شیشه و سپس کاغذ) در زمان کمتر و با دلت بیشتری ممکن می شود.
عدد آووگادرو ،یک ثابت فیزیکی بسیار مهم است که بسیاري از محاسبات شیمیایی به آن
بستگی دارد و تعداد ذرات موجود در یک مول از یک گونه شیمیایی ،اتم ،مولکول ،یون،
الکترون و  ...را نشان میدهد .با وجود اینکه آمدئو آووگادرو در سال  1811میالدی
نظریه معروف خود را مبنی بر این که حجمهای مساوی از گازهای مختلف در دما و فشار
یکسان ،تعداد مولکولهای برابر دارند؛ ارائه داد ،مفهوم مول و تعداد ذرات موجود در آن،
سالها پس از مرگ وی معرفی شد[ .]1جوزف الشمیت ،در سال  1865با استفاده از
نظریه جدید جنبش مولكولي ( ،)KMTتعداد مولكولهاي موجود در هر سانتي مترمكعب از
ماده گازي شكل را در شرایط متعارفي دما و فشار محاسبه کرد و به عدد 02/6  1023
دست یافت[ .]2با این حال ،عبارت "عدد آووگادرو" یا "ثابت آووگادرو" ،نخستین بار در
سال  1909و در مماله اي به نام «حركت برآوني و والعیت مولكولي» توسط جین پرین به
کار رفت [.]3
روشهای مختلفی برای اندازهگیری عدد آووگادرو مورد استفاده لرار گرفته و ممدار
این ثابت فیزیکی ،از اوایل لرن بیستم تا سالهای اخیر تغییراتی داشته و دلیكتر شدهاست
[ .]4جدیدترین ممدار براي عدد آووگادرو ،توسط پراش پرتو ایكسي كه در فاصله شبكه اي
اکسیدها و نمن ها سنجیده مي شود ،به دست آمده است[ .]1به هرحال ،این ثابت فیزیکی در
آزمایشگاههای شیمی عمومی دوره کاردانی و کارشناسی ،به وسیله سنجش مساحت تکالیه
ای از اولئیک اسید که روی سطح آب یک ظرف بزرگ پخش شده است ،تعیین میشود[.]5
در این روش ،برای اندازهگیری مساحت الیه روغن (اولئیک اسید) که با کنار رفتن پودر
تالک پاشیده شده روی آب ،چندضلعی نامنظمی ایجاد میکند ،شیشه بزرگی روی ظرف
لرار داده شده و شکل ایجاد شده روی آب ،بر روی شیشه رسم و سپس به کاغذی منتمل
می شود و مساحت کاغذ از طریك وزن کردن لسمت بریده شده و ممایسه آن با وزن مساحت
در این پژوهش ،با استفاده از یک نرمافزار
معینی از کاغذ ،تعیین میشود[.]5 -10
کاربردی تلفن همراه ،پس از عکس گرفتن از سطح ظرفی که روغن بر روی آن پخش شده
است ،مساحت تک الیه اولئیک اسید ،به طور دلیك محاسبه میشود .در این روش ،ضمن
انجام آزمایش کالسیک اندازهگیری عدد آووگادرو به روش شمارشی که برای درک عمیك
دانشجویان از این ثابت فیزیکی مهم الزم و ضروری است ،امکان افزایش دلت در
محاسبات و کاهش مراحل اندازهگیری فراهم میشود.

روش پژوهش
برای تصویر برداری از سطح روغن بر روی آب ،از دوربین موبایل گلگسی نوت  ، 8بدون هیچگونه نرم
افزار ویرایشگر عکس استفاده شد .نرم افزار محاسبه سطح اسکچ اند کالک ،محصول شرکت آیکالک با
نصب رایگان از گوگل پلی [ ]11دانلود و نسخه رایگان آن مورد استفاده لرار گرفته است .روش تعیین عدد
آووگادرو در این آزمایش با استفاده از روش کار لطره روغن بنجامین فرانکلین در دستور کار شیمی
عمومی  1تعدادی از مراجع انجام گرفته و با نتایج به دست آمده از آنها ممایسه شده است[ .]6 -10نسبت
حجمی اولئیک اسید به هگزان 5/0 ،میلی لیتر اولئیک اسید در  100میلی لیتر هگزان انتخاب شد و برای
استاندارد کردن میکروپپت ،تعداد لطرات  1سانتی متر مکعب این مخلوط ،شمارش شد .دهانه یک ظرف
مناسب (تشت پالستیکی یا یک بشر بزرگ) با خطکش  1/0میلی متری برای تصحیح مساحت ،اندازه گیری
شده و سپس این ظرف از آب لبریز و سطح آن با لبه جسم فلزی مسطح و نازکی صاف گردید تا هر گونه
گرد و غبار از سطح آب زدوده شود .پودر تالک به صورت یکسان و یکنواخت ،به آرامی بر روی سطح
آب پاشیده شد .سپس یک لطره از محلول اولئیک اسید در هگزان بر روی سطح آب لرار داده شد؛ پس از
مدت کوتاهی با تبخیر شدن هگزان ،لطره روغن پخش شده و توسط گوشی تلفن همراه ،تصویری از سطح
لکه روغن و دهانه ظرف به شکل افمی و ثابت گرفته شد(شکل .)1این تصویر بدون هیچگونه ویرایشی به
نرم افزار مساحت سنج اسکچ اند کالک منتمل شده و مساحت سطح روغن و ظرف به وسیله آن محاسبه
گردید(شکل .)1
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 .در این آزمایش فرض شد مولکول اولئیک اسید مکعبی است ،این فرض بر اساس تعدادی از مراجع که تعیین عدد آووگادرو را
توسط اندازه گیری مساحت لکه روغن ،ارائه کرده اند ،انتخاب گردید [10و  ]9که نسبت به فرض شک ِل استوانه ای مولکول و
ارتفاع آن  4برابر شعاع لاعده[ ، ]6-8پاسخ نهایی خطای کمتری دارد .برای استاندارد کردن میکروپیپت 1cm3 ،آن معادل 100
لطره به دست آمده است که شامل محلول  5/0میلی لیتر اولئیک اسید در  100میلی لیتر هگزان است.
 .عدد آووگادرو( ) NAاز تمسیم جرم مولی ( )Mبه جرم یک مولکول اولئیک اسید) (mبه دست می آید.
𝑀
𝑚 = 𝐴N
معادله 1
واضح است که در رابطه فوق برای به دست آوردن عدد آووگادرو باید جرم یک مولکول اولئیک اسید را تعیین کنیم .بدین منظور
می توانیم بنویسیم:
𝑚
𝑣𝑑 = 𝑚 → 𝑣 = 𝑑
معادله 2
که  vحجم یک مولکول اولئیک اسید است .بنابراین الزم است برای تعیین  mممدار  vیعنی حجم یک مولکول اولئیک اسید را
بدست آوریم .با فرض شکل مکعبی برای مولکول اولئیک اسید خواهیم داشت:
 = 𝑎3مولکول𝑉
معادله 3
برای به دست آوردن حجم یک مولکول اولئیک اسید  ،الزم است که  aیعنی ضخامت الیه مولکولی با توجه به مساحت روغن
) (Aکه توسط نرم افزار محاسبه شده) و آن را با توجه به مساحت دهانه ظرف والعی و محاسبه شده ،تصحیح کرده ایم) ،تعیین گردد.
بدین منظور داریم:
لطره𝑉
𝐴 = 𝑎 → 𝑎  = 𝐴.لطره𝑉
معادله 4
و عدد آووگادرو از رابطه ذیل با لرار دادن چگالی dو جرم مولی اولیئک اسید لابل محاسبه است:
1
1
𝑉 × 𝑑 𝑀 = 𝐴N
معادله 5
مولکول

با استفاده از دادههای جدول فوق و با فرض مکعبی بودن مولکول اولئیک اسید ،داریم:
= 0.01 × 0.005 = 5 × 10−5 𝑐𝑚3حجم اولئیک اسید در لطره محلول
لطره𝑉
5×10 −5
𝐴 =ضخامت الیه روغن
𝑎 = 𝑚𝑐 → 492.46
با توجه به فرض شکل مکعبی برای مولکول اولئیک اسید:
5 × 10−5 3
3
( → 𝑎 = مولکول𝑉
) 𝑐𝑚3
492.46
𝑔

3

5×10 −5
492.46

×  = 0.8935مولکول𝑉 × 𝑑 = 𝑚 →بنابراین جرم یک مولکول اولئیک اسید

= 3.16 × 1023

282.462

3
5×10−5
492.46

×0.8935

𝑀

= 𝑚 = 𝐴→Nعدد آوگادرو

6.02−3.16 ×1023

= 6.02×1023خطای نسبی درصد
∗ 100 = 45%
اندازهگیری عدد آووگادرو با استفاده از تصویر لکه روغن و محاسبه سطح با کمک نرم افزار مساحت سنج،
های معمول تعیین سطح الیه روغن در ش ،به دست آمد که در ممایسه با عدد میانگین روش 3.16 × 1023
آزمایشگاه( ،)1.581023خطای کمتری را نشان میدهد .درصد خطای نسبی این آزمایش انجام شده توسط مساحت سنجی از
تصویر لکه روغن با نرم افزار %45 ،بدست آمده است .همچنین ،چون در این روش تعدادی از وسایل مورد نیاز ،مانند شیشه و
کاغذ بزرک و نیز تعدادی از مراحل در آزمایشهایی که هم اکنون به این منظور در آزمایشگاهها انجام میگیرد ،حذف میشود،

بنابراین ،روشی سریعتر و ممرون به صرفهتر است.
[1] Fox Ronald F. and Hill Theodore P., (2007)An Exact Value for Avogadro’s Number, American
Scientist,.DOI: 10.1511/2007.64.104.
[2] Loschmidt, J.( 1865) “Zur Grösse der Luftmolecüle,” Sitz. K. Akad. Wiss. Wein: Math-Naturwiss, Kl., 52,
395–413.
[3] Perrin, J.(1909) Mouvement brownien et réalité moléculaire, Ann. chim. phys. 18, 1–144.
[4] Jensen William B., (2010) Why Has the Value of Avogadro’s Constant Changed Over Time?, J. Chem.
Educ., 87, 1302.
[5] Brenda Rosales-Coria, Los Angeles Harbor College(2003), Avogadro's Number , Retrieved May 10,
2020, from https://www.lahc.edu/classes/chemistry/arias/Exp%203%20-%20AvogadroF11.pdf.
[]6احمدآبادی زهرا )1391(،دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی  ،1دانشگاه فرهنگیان ،مشهد.
[]7جامی االحمدی مینا)1398( ،دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی  ،1دانشگاه فرهنگیان ،مشهد.
[ ]8حبیبی ،زهره؛ کنوز؛ الهه و همکاران ( .)1375روشهای عملی آزمایشگاههای شیمی .تهران :انتشارات شهر آب.
[9] Department of Physics Education Charles University (Updated2019)Diameter of Oleic Acid, Retrieved
May 21, 2020, from http://physicstasks.eu/2079/diameter-of-oleic-acid-molecule.
[10] chemlab(2007) Determination of Avogadro's number, Retrieved May 2, 2020, from
http://ikaisamba.wikidot.com/how-to-edit-pages.
[11]iCalc(2020) Area and Perimeter Calculation Application, SketchAndCalc Retrieved May 2, 2020, from
Goole play ,(https://www.sketchandcalc.com/).
[12] Moynihan, Cornelius T., Goldwhite H.,(1969) Avogadro's number from the volume of a monolayer,
Journal of Chemical Education 46 (11) 779-780.
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نحوه تولید بیوهیدروژن به عنوان سوخت زیستی و مزایای استفاده از آن
علیرضافردوسی،علیانصاری

دانشجویکارشناسیآموزششیمی،دانشگاهتربیتمعلمشهیدباهنراصفهان
دانشجویکارشناسیآموزششیمی،دانشگاهتربیتمعلمشهیدباهنراصفهان

مقدمه

سوختهای فسیلی به دلیل مشکالتی نظیر آلودگی محیطزیست و رو به اتمام
بودن منابع آنها،که در دهههای اخیر برای انسان و جهان به وجود آوردهاند ،گذشته
از تمام مزایایی که دارند محققان را واداشتهاند که به دنبال منابعی تجدیدپذیر با
بازدهی باالتر باشند .تولید هیدروژن از ریزجلبکها با توجه به ظرفیت باالیی از
انرژی که هیدروژن دارد یکی از منابع تجدیدپذیر و پاک محسوب میشود .در این
راستا در پژوهش حاضر ،با هدف ضرورت شناخت نحوه تولید هیدروژن بیولوژیک از
جلبکها به عنوان سوخت زیستی ،سعی بر آن است تا با افزایش مقدار تولید و
بازدهی این نوع سوخت پاک ،بتوان آلودگیهای زیستمحیطی را که حاصل استفاده
از سوختهای فسیلی است را به طور محسوسی کاهش داد .رویکرد حاکم بر فضای
تحقیق "توصیفی -تحلیلی" است .اطالعات موردنیاز این پژوهش به روش اسنادی از
طریق مجالت ،کتب مرتبط با موضوع و مقالههای علمی بهدستآمده است.
در سالهای اخیر جهان وضعیت حساسی را از لحاظ مصرف سوختهای
فسیلی مانند زغالسنگ ،گاز طبیعی ،نفت و ...داشته است .بهطوریکه ۸۰
درصد نیاز انرژی جهان از طریق همین منابع فسیلی تأمین میشود .که ۵۸
درصد آن به تنهایی در بخش حملونقل مورد استفاده قرار میگیرد[ .]۱از
آنجایی که سوختهای فسیلی منابعی غیرقابل تجدید هستند و همچنین
موجب آلودگیهای زیست محیطی میشوند؛ محققان جهان به دنبال
جایگزینی منابع انرژی تجدید پذیر با میزان آلودگی بسیار کمتر هستند[.]۲
انرژیهایی نظیر انرژیهای خورشید ،آب ،باد و زیستتوده  .یکی از منابع
انرژی زیستتوده ،بیودیزل است ،که اکسیژندار ،غیر سمی ،زیست دوست و
تجزیهپذیر است[ .]۳از این رو تولید و مصرف سوخت بیودیزل به شدت
مورد توجه قرار گرفته است .تولید هیدروژن به عنوان یک سوخت زیستی یا
بیودیزل ،جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی است[ .]۴هیدروژن
مهمترین منبع انرژی تجدیدپذیر میباشد ،که مشکالت زیست محیطی
نداشته و محصول احتراق آن فقط بخار آب میباشد .همچنین باالترین
میزان انرژی تولیدی در میان هرگونه سوخت شناخته شده را دارا است[.]۵
در حال حاضر  ۹۶درصد از کل هیدروژن تولیدی دنیا از منابع
تجدیدناپذیر و از طریق فرایندهایی مانند پاالیش نفت و گازی سازی زغال
سنگ بهدست میآید[ .]۶از اینرو تولید هیدروژن از طریق فوتوسنتز بسیار
حائز اهمیت است[ .]۷در این راستا در پژوهش حاضر ،با هدف ضرورت
شناخت نحوه تولید هیدروژن بیولوژیک از جلبکها به عنوان سوخت
زیستی  ،سعی بر آن است تا با افزایش مقدار تولید و بازدهی این نوع
سوخت پاک ،بتوان آلودگیهای زیست محیطی را که حاصل استفاده از
سوختهای فسیلی است را به طور محسوسی کاهش داد.

روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش ،رویکرد حاکم بر فضای تحقیق
"توصیفی -تحلیلی" است .اطالعات موردنیاز این پژوهش به روش اسنادی از طریق
مجالت ،مقاالت و کتب مرتبط با موضوع بهدستآمده است.

امروزه از آنجایی که منابع سوختهای فسیلی روز به روز در حال کاهش هستند؛ تولید
هیدروژن بیولوژیکی به عنوان یک سوخت مناسب از سوی محققان بیشتر مورد توجه قرار
گرفته است .استفاده از سوختهای زیستی که تجدیدپذیر و پاک هستند ،ادامه زندگی بشر را
آسانتر و محیط زیست را از آلودگی زیاد حفظ میکند و از سرعت گرمایش زمین نیز میکاهد.
تولید بیوهیدروژن از ریزجلبکها ،گذشته از مزایای بسیار خوبش ،به دلیل هزینههای زیاد هنوز
اقتصادی نیست و نیاز به یافتن فناوریها و روشهای جدید و پربازدهتر است .محققان در تالش
هستند که با بهینه سازی فرآیندهای تولید این سوخت زیستی ،بیوهیدروژن را به عنوان
سوختی مقرون به صرفه و مناسب معرفی کنند .در این مقاله با روشهای جایگزین کردن
هیدروژن به جای سوختهای فسیلی آشنا شدیم و همچنین به آسانترین و پر بازدهترین
روشهای تولید هیدروژن دستیافتیم که این روشها را در زیر مشاهده میکنید:

نورکافت
مستقیم
تخمیر نوری

نورکافت
غیرمستقیم

تخمیر در
تاریکی
واکنش شیفت
آب-گاز

[1] Mrad N, Varuvel EG, Tazerout M, Aloui F, 2012 Aug 31, Effects of biofuel
from fish oil industrial residue-Diesel blends in diesel engine, Energy, France.

] [۲شمس ،علی و نعمتزاده ،قربانعلی .کلیایی ،امیرعلی ،۱۳۹۳ .ارزیابی تولید هیدروژن به
عنوان سوخت زیستی تجدیدپذیر بهوسیلهی جلبکهای سبز-آبی ،اولین کنفرانس ملی مدیریت
انرژیهای نو و پاک ،دانشگاه شهید مفتح همدان ،شهر همدان.
[3] Qi DH, Chen H, Geng LM, Bian YZ, 2010 Dec 31, Experimental studies on
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پیوند اموزش شیمی با صنعت الستیک سازی
روشی برای تدریس معکوس "قدرت پیوندهای شیمیای ی"
عاطفه مالکاظمی  ،*1سید محسن موسوی 2
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 )2استادیار گروه شیمی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران

چکیده

مقدمه

اموزشیمی و صنعت پیوند ایجاد شده است که می¬تواند در تدریس زمینه محور شیمی موثر
از گذشته تاکنون معلمان به دنبال استفاده از روشهای ی بودند تا مفاهیم
باشد .در
موردنظر خود را به بهترین شکل برای فراگیران بیان کنند تا درک عمیقی از موضوع در
انها ایجاد شود و یادگیری پایدارتری حاصل شود .برای دستیابی به این هدف ،روشهای
مختلفی در تدریس و اموزش ایجاد شده است .یکی از انواع روشهای تدریس نوین که در
دهه اخیر بسیار موردتوجه قرار گرفته "روش تدریس معکوس" یا "کالس معکوس" است.
از مزایای مدل تدریس وارونه میتوان به تعامل بیشتر مدرس و فراگیر ،بازخورد همزمان
در کالس ،خودیادگیری فراگیر با توجه به نیاز و فهم عمیقتر درس اشاره نمود].[1
صنعت تولید الستیک یکی از جالبترین صنایع وابسته به صنعت راهبردی خودروسازی
است .امروزه بهبود مستمر در عرصه صنعت الستیک با امیزههای جدید شیمیای ی و
طراحی بر اساس روشهای روزامد مهندسی سبب شده است روز به روز الستیکهای
بادوامتر ،با عملکردی بهتر روانه بازار شوند .توجه به گستردگی صنعت الستیک سازی
در زندگی روزمره و اثار زیست محیطی فراوان ان ،این صنعت تاثیر زیادی بر زندگی
انسان ها دارد .در این مقاله ابتدا انواع الستیک ،فرایند عمل اوری الستیک و کاربردهای
الستیک در صنعت توصیف شده است .سپس از این اطالعات در تدریس مفهوم قدرت
پیوندهای شیمیای ی با روش تدریس معکوس بهره گرفته میشود.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی -کاربردی است .ابتدا با مراجعه به مقاالت مربوط به صنعت
الستیک سازی ،روش تهییه و عمل اوری ان بررسی شده است و سپس با کمک این اطالعات ،تدریس
قدرت پیوندهای شیمیای ی با روش تدریس معکوس توصیف شده است.

-1انواع الستیک
-1-1الستیک طبیعی
-2-1الستیک مصنوعی

-2عمل اوری الستیک (ولکانیزه کردن)
عملاوری الستیک یا ولکانیزه کردن ان ،فرایندی شیمیای ی است که در ان مولکولهای یک پلیمر با
مولکولهای پلیمر دیگر از طریق برقراری پلهای اتمی ،مرتبط میگردد .علت ولکانیزه الستیک این است که الستیک طبیعی
به شکل اصلی خود برای اهداف صنعتی یا تجاری مناسب نیست و دارای ویژگی های ی است که امکان استفاده ان را در مصارف
تجاری کاهش میدهد .بنابراین ،فرایند ولکانیزه کردن برای بهبود خواص الستیک طبیعی و تبدیل ان به الستیک صنعتی مفید
انجام می شود [.]2

 -3استفاده از فرایند الستیک سازی در اموزش مبحث قدرت پیوند شیمیای ی به روش
تدریس معکوس
روش تدریس معکوس یکی از روشهای مؤثر اموزشی است .در این روش اموزشی نوین ،بین علم و زندگی
روزمره ،پلی زده میشود و مباحث علمی شیمی بهگونهای به یادگیرنده اموزش داده میشود که بتواند از ان مبحث و انچه
اموخته است در زندگی خود بهره ببرد و بهطور عملی از علم در زندگی خود استفاده کند .برای اموزش مبحث قدرت پیوند
شیمیای ی به روش تدریس معکوس سه محور زیر دنبال میشود:
-1-3تهیه محتوای اموزشی بر اساس تجربیات شخصی و تجربههای زندگی یادگیرنده و ارسال ان به یادگیرنده
در فضای مجازی
-2-3ایجاد ارتباط بین تجربیات شخصی و تجربههای زندگی یادگیرنده با مفهوم الستیک و اهمیت ان در
زندگی و فرایند ولکانیزه کردن و لزوم استفاده از این فرایند برای ایجاد الستیک صنعتی
-3-3ایجاد ارتباط بین تجربیات شخصی و تجربههای زندگی یادگیرنده با مفهوم شیمیای ی قدرت پیوند و کاربرد
ان در زندگی روزمره

-4نتیجه گیری
در این مقاله نشان داده شده است که چگونه یکی از مفاهیم اساسی در علم شیمی را که پیوند شیمیای ی میباشد
با روش اموزشی تدریس معکوس و بهصورت پیوند با صنعت الستیکسازی که بسیار در زندگی روزمره دانش-اموزان مشاهده
میشود ،به انان اموزش داده می شود .پیوند شیمیای ی عالوه بر اینکه یکی از موضوعات اساسی در علم شیمی است ،مبحثی
کاربردی در صنعت نیز میباشد و اهمیت به سزای ی در اقتصاد جهانی و صنعت الستیکسازی دارد .صنعت جهانی بهسرعت در
حال رشد است و میبایست بهگونهای شیمی را اموزش داد که دانش اموزان ذهنی خالق پیدا کرده و بتوانند مفاهیم اساسی علم
شیمی را با صنعت پیوند بدهند تا در اینده هنگامیکه وارد بازار کار میشوند ،تولیدکنندگانی خالق باشند .با توجه به شرایط
موجود در جامعه و گسترش ویروس کرونا و لزوم تدریس مجازی در این مقاله سعی شده است که با استفاده از روش اموزش
معکوس ،مفهوم پیوند شیمیای ی را بهگونهای کاربردی به یادگیرندگان اموزش دهد.

[ ]1ثنا گو ،الهام ،فرشته عراقیان مجرد و لیال جویباری ،)1394( .کالس وارونه ،شیوه ای جدید و مناسب برای
درس روش تحقیق ،مجله ی ایرانی اموزش در علوم پزشکی 442-443 :)55(15
[2] chengfen zhang, (2018), significantly improved rubbersilica interface via subtly controlling surface chemistry of silica,
composite science and technology156 (2018) 70-77
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در این تحقیق با توجه به تجربیات زیسته دانش اموزان از کاربردهای وسیع الستیک در
زندگی ،ابتدا انواع الستیک و روش های تهیه ان توصیف می شود .سپس فرایند عمل اوری (ولکانیزه
کردن) الستیک و این که چگونه با استفاده از این فرایند ،الستیک مصنوعی و صنعتی مقاوم به دست
می اید ،توضیح داده می شود .در ادامه با استفاده از روش تدریس معکوس و با توجه به مطالب
گ فتهشده در مورد عملاوری الستیک ،مفهوم قدرت پیوندهای شیمیای ی به یادگیرندگان منتقل میشود.
این مطالعه با این هدف انجامشده است که با استفاده از اموزش شیمی بین دنیای صنعت ،تجارت و
علم پلی زده شود و نشان دهد که چگونه از علم شیمی در راستای بهبود صنعت الستیکسازی
بهرهبرداری می شود .در این مقاله نگاهی به تحقیقات و ازمایشهای انجامشده در عرصه الستیکسازی و
کاربرد ان در صنعت می شود و مقاالت داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اموزش نوین شیمی و تدریس به
شیوه معکوس بررسی می شود.

نتایج و یافته ها
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[1] Destino J. F.; Cunningham K., At-Home Colorimetric and Absorbance-Based
Analyses: An Opportunity for Inquiry-Based, Laboratory-Style Learnin, J. Chem.
Educ. 2020, 97, 2960-2966.
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Chemistry; The University of Wisconsin Press: Madison, WI, 1983; Vol. 1, 262-266.
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%

3 4N&
(II) =

@

+B
%& 4 LM$ 19-% )
2 -.
de$ '5$
&
.[+
%:
%M$ +& ',@
- & +& .'
8fNB
. AB /)
, LM$ d
. AB
.%: 6C
/2
'
%& "
7
B
%$
.G O . AB
:
8 h %
$ 2g . % & .'
%B i : - & '.G
"
N
. AB
.j Z 0
G 2 .
' fC 8 N
" $
2 7 $ %& kQ
A& )
.[1]% ) *+
Ci +
4
C
< ,5 6 $
;!"
G* 7- H
4-N ) &
%
A
[ " . .'
+
A l O
*+ .'
6 $ %& ;!"
mC
-&
2
6 $ )
F
-^$
) ,
N .[2] ' % *
& ;!" < ,5
+
B
+B D
7 %&
-&
. /2 .' % -& .
. *,$ %
% -& . . & 2 6 $
-& .
4 ,5$ / $
.'
"

G. cZ
.%& 3$ 8 *
(II) =
]^B '\,V < ,5 9 Z
& p@ QM"
.
N . %3A
QM"
' d QM" G
<
. &
2 %
) Q@ )
=NM
A !V ) q $
) & [\$
2 QM" .'
. &
& -. *,$ 6 $
) Q@ - P
&
/7 0 6 $ 4 ,5$ %& 3$ % -& . & 2
1$
.'7 28 # RBG /

الگوی طراحی آموزش شیمی به شیوه رایگلوث
ساراتشویق
دانشجویکارشناسیآموزششیمی،مرکزشهیدرجایی،دانشگاهفرهنگیاناصفهان،ایران

چکیده

امروزه نظام سنتی آموزشی تقریبا منسوخ شدهاست و روشهای سنتی
تدریس دروس ،دیگر جوابگوی یک آموزش باکیفیت نیست؛ مخصوصا دروس
مفهومی و پیچیده نظیر شیمی .منظور از آموزش باکیفیت آموزشی پایدار با
قابلیت یادسپاری باال ضمن استفاده از هوش و خالقیت فراگیران در قالب یک
روش تدریس فعال است.
نتایج بسیاری از تحقیقها نشان میدهد که یادگیری واقعی تنها زمانی رخ
میدهد که ذهن فراگیر به چالش کشیده و درگیر فرآیند یادگیری شود .در این
صورت او میتواند با استفاده از مدرس ،صرفا بعنوان یک راهنما ،خود به کشف
مفاهیم بپردازد .در راستای احقاق این امر ،الگوهای آموزشی توسط طراحان
آموزشی بوجود آمدهاند.

مقدمه

مقدمه

طراحی آموزشی علم و هنر تعیین خصوصیات مفصل برای
توسعه ،ارزشیابی و حفظ موقعیتهایی است که یادگیری و عملکرد
را تسهیل میکند]1[.
طراحی آموزشی در دو سطح خرد و کالن صورت میگیرد.
سطح خرد شامل تاکتیکهایی برای تدریس یک بخش از محتوا
میباشد .ولی سطح کالن شامل انتخاب ،سازماندهی ،ترکیب و
خالصه کردن زنجیره بزرگی از محتوا (مانند یک دوره) میباشد]2[.
وظایف یک طراح آموزشی شامل الف:طراحی هدف و مقصد آموزشی
یا ب:تعیین مسیر یا روش آموزش میباشد]3[.
مدل طراحی آموزشی رایگلوث برپایهی اصول نظریهشناختی و
برای اجرا در سطح کالن آموزشی بوجود آمدهاست .طبق الگوی
رایگلوث ،آموزش با یک نمای کلی ساده و مقدماتی از موضوعات
آموزشی شروع میشود و بهتدریج به شرح و بسط محتوای آموزشی
پرداخته میشود تا همه اجزاء به سطح مناسبی از پیچیدگی برسند.
این شرح و بسط براساس توالی ساده به پیچیده انجام میشود.
درنتیجهی این الگو ،یادگیرنده روی انتخاب ،ترتیب و توالی محتوا
کنترل بیشتری پیدا میکند]2[.

روش پژوهش
اطالعات این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و فیشبرداری ،مطالعه
مقاالت و سایتها جمعآوری شدهاست.

طبقاینمدل،آموزشباارائهیچشماندازیادورنمایکلیازمحتوایآموزشی
شروعمیشودوبهتدریجمحتوایدورهشرحوبسطدادهمیشود.همانطورکهعدسیزوم
دوربینمیتواندیکتصویرکلی،جامعوبدونانعکاسجزئیاتازسوژهارائهدهد،چشمانداز
نیزهمینتصویرکلیوجامعراازتمامآموزشبدونپرداختنبهجزئیاتمحقق
میسازد 5[.و]4
بعدازارائهیچشمانداز،دوربینمیتواندرویهریکازقسمتهایصحنهیامنظره
متمرکزشودکهاینکارجزئیاتیکگوشهازتصویررابرایبینندهروشنمیکند(رایگلوث
اینعملراشرحوبسطمینامد)وسپسدوربینبهمنظرهیکلیوجامعبازمیگرددو
بدینوسیله،یادگیرندهارتباطموضوعیادگرفتهشدهراباکلموضوعآموزشدرمییابد.حرکت
تمرکزیدوربینوبازگشتبهتصویرکلی(چشمانداز)آنقدرادامهپیدامیکندتاتمام
موضوعاتمطرحگردد 5[.و]4
توالی ساده به پیچیده اصلی ترین استراتژی مدل رایگلوث میباشد که در درون این
توالی ،شیوههای زیر موردتوجه هستند:
توالی پیش نیازهای یادگیری ،جمعبندی ،ترکیببندی ،تمثیل

نحوه ارائه ی شرح و بسط ها براساس مدل عمومی آموزش

بعلت ناکارآمدی روشهای آموزشی سنتی در تدریس دروس ساختارمند ،متخصصان
و پژوهشگران تعلیم و تربیت معلمان را به استفاده از روشهای آموزشی یادگیری و شناخت
معنادار توصیه میکنند .یکی از روشها آموزش براساس مدل طراحی آموزشی رایگلوث است که
با تلفیق استراتژیهای آموزشی موثر از قابلیت تسهیل فرآیند یادگیری و یادداری برخوردار
است.

[ ]1وحدانیاسدی،محمدرضا؛نوروزی،داریوش؛فردانش،هاشم؛علیآبادی،
خدیجه؛باقری،خسرو(.)1395اعتباریابیالگویطراحیآموزشیبرایآموزش
اخالق.فصلنامهروانشناسیتربیتیدانشگاهعالمهطباطبایی.211-191، 40)12(،
[]2لشین،سینتابی؛پوالک،جولین؛رایگلوث،چارلزام(.)1397راهبردهاوفنون
طراحیآموزشی.هاشمفردانش؛تهران:سمت.
[]3دهقانزاده،حسین( .)1390مقایسهمیزاناثربخشیالگوهایطراحیآموزشی
رایگلوثوگانیهبایکدیگروباروشمرسومدریادگیریویادداریدانشآموزانسوم
راهنماییدردرسحرفهوفن.پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهعالمهطباطبایی،
تهران،ایران.
[ ]4تقیپور،کیومرث؛نوروزی،داریوش؛امیرتیموری،محمدحسن(.)1393بررسی
تاثیرمدلطراحیآموزشیرایگلوثبریادگیریویادداریدرسعلومتجربیسال
دومراهنمایی.فصلنامهروانشناسیتربیتیدانشگاهعالمهطباطبایی.10-3، 33) 9(،
[]5فردانش،هاشم(.)1390مبانینظریتکنولوژیآموزشی.تهران:سمت.
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تحلیل محتوای کتاب شیمی پایه دهم دورهی دوم متوسطه بر اساس روش ویلیام رومی
مریم نبی زاده ،کاظم جعفری یادگارلو

کارشناس ارشد شیمی تجزیه ،آموزش و پرورش سیلوانا ،آذربایجان غربی
کارشناس ارشد ریاضی محض ،آموزش و پرورش ناحیه  1ارومیه ،آذربایجان غربی

نتایج و یافته ها

چکیده

مقدمه

درس شیمی یکی از حوزههای یادگیری علوم تجربی است و از
لحاظ محتوا مجموعهای از دانش بشری است که تالش میکند
پدیدههای شیمیایی را در قالب ساختار مولکولی مواد و از طریق
زبان تخصصی ویژه علم شیمی توضیح دهد .افزایش کاربردهای علم
شیمی در تامین رفاه و آسایش ،بهداشت ،تغذیه ،پوشاک ،مسکن،
محیط زیست و  ...ایجاب میکند تا برنامهریزان آموزشی با هدف
ارتقای سطح سواد شیمی و آمادهسازی دانشآموزان برای ورود به
دانشگاه و محیط کسب و کار ،محتوای آموزشی مناسبی را برای
استفاده در مدارس تجویز کنند[.]1
کتاب درسی یکی از مهمترین منابع و در برخی موارد تنها منبع
یادگیری دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ایران محسوب
میشود[ .]2یکی از مالکهای برنامه درسی شیمی کشور برای
سازماندهی محتوا آن است که مطالب ارائه شده در کتاب درسی،
دانشآموزان را بطور فعال در یادگیری درگیر کند و فرصت طرح
دیدگاه و نظرات آنها در کالس درس را فراهم کند .از این رو الزم و
ضروری است تا محتوای کتب درسی مورد تحلیل و بررسی قرار
گیرد.
یکی از روشهای تحلیل محتوای کتب درسی ،روش ویلیام رومی
است .این روش یک روش تحلیل کمی است ،که به توصیف عینی و
منظم محتوای آشکار مطالب درسی و آزمایشگاهی می پردازد[.]3
در این پژوهش ،کتاب شیمی پایه دهم دورهی دوم متوسطه چاپ
سال  98به روش ویلیام -رومی بر اساس دو مقوله فعال و غیر فعال
بررسی میشود.

روش پژوهش
این پژوهش توصیفی و بر اساس تکنیک ویلیام رومی است .جامعه آماری کتاب
شیمی پایه دهم چاپ  1398است .طبق جدول مورگان ،تعداد  90صفحه بعنوان
نمونه تعیین شده است .این کتاب دارای  3فصل میباشد که از هر فصل  30صفحه
به صورت تصادفی انتخاب شده است و محتوا در سه مولفهی متن ،تصاویر و
پرسشها بر اساس دو مقولهی فعال و غیرفعال مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته
است.
مقوله های غیرفعال/مقوله های فعال =ضریب درگیری محتوا
بنظر ویلیام رومی زمانی یک کتاب درسی فعال است که ضریب درگیری آن بین 0/4تا
1/5باشد.

جدول  -1نتایج تحلیل متن کتاب شیمی دهم بر اساس روش ویلیام رومی
مقوله خنثی
مقوله های فعال
مقوله های غیرفعال
ضرب
 jدرگیری
مقوله
i
h g
f e
d c
b
a
0/312
34
5
15 2 17 8 22 32 63
متن فصل 1
0/402
21
4
23 4 27 4 26 31 83
متن فصل 2
0/485
34
8
25 3 31 8 24 33 73
متن فصل 3
0/403
89
407
کل کتاب
164
بررسی تصاویر کتاب درسی:
جدول  -2نتایج تحلیل تصاویر کتاب شیمی دهم بر اساس روش ویلیام رومی
مقوله های فعال مقوله خنثی
مقوله های غیرفعال
ضرب درگیری
مقوله
d
c
b
a
0/387
11
14
37
تصاویر فصل 1
0/362
5
17
47
تصاویر فصل 2
0/632
5
1
24
38
تصاویر فصل 3
0/451
22
55
122
کل کتاب
بررسی پرسش ها:
جدول  -3نتایج تحلیل پرسشهای کتاب شیمی دهم بر اساس روش ویلیام رومی
مقوله های فعال
مقوله های غیرفعال
مقوله
d
c
B
a
18
18
1
1
پرسشهای فصل 1
30
10
پرسشهای فصل 2
19
15
پرسشهای فصل 3
110
2
کل کتاب

به منظور نتیجه گیری کلی در مورد محتوای کل کتاب درسی ،میزان مقوله های فعال و غیرفعال در
قسمتهای مختلف را جمع کرده و ضریب درگیری را محاسبه میکنیم .نتایج در جدول  4ارائه شده
است.
جدول  -4نتایج تحلیل محتوای کتاب شیمی دهم بر اساس روش ویلیام رومی
کل کتاب
فصل3
فصل 2
فصل 1
531
176
191
164
مقوله های غیر فعال
329
125
115
89
مقوله های فعال
0/619
0/710
0/602
0/543
ضریب درگیری

ضریب درگیری بدست آمده برای کل محتوای فصل  2 ،1و  3و کل کتاب باالتر از عدد 0/4میباشد
که نشان میدهد محتوای کتاب شیمی دهم بر اساس تکنیک ویلیام رومی فعال محسوب میشود و
تواناییهای فراگیران در زمینههای مختلف مانند تفکر ،مشاهده ،تجزیه و تحلیل و حل مسئله را
افزایش میدهد و دانشآموزان بصورت فعال با متن ،تصاویر و پرسشهای آن در فرایند یادگیری
درگیر هستند.
[ ]1بدریان ،عابد ( .)1394تعریف نظری سواد شیمی از نگاه مدرسان شیمی دانشگاه ها و
دبیران مدارس متوسطه .فصلنامه نوآوری های آموزشی.7-31 ،14)2( ،
[ ]2یارمحمدیان ،محمد حسین ( .)1386اصول برنامه ریزی درسی .تهران :یادواره کتاب.
[ ]3صفا ،محمدرضا ( .)1392تحلیل محتوا با استفاده از تکنیک ویلیام رومی،
https://moalemane.persianblog.ir/

منابع

کتاب درسی یکی از ابزار های اصلی آموزش است .بر این اساس اصالحات و
تغییرات محتوای این کتابها باید بر اساس بررسیهای علمی انجام شود.
تحلیل محتوی یکی از روش های مهم در بررسی میزان کارآمدی کتب درسی
است .در این پژوهش ،محتوای کتاب شیمی پایه دهم دورهی دوم متوسطه
چاپ  ،1398بر اساس تکنیک ویلیام رومی تحلیل شده است .ضریب درگیری
برای فصل  1،2و  3به ترتیب مقادیر  602/0 ،543/0و  71/0و برای کل کتاب
مقدار  62/0بدست آمده است که نشاندهندهی فعال بودن محتوای مورد بررسی
از منظر ویلیام رومی است .در مجموع محتوای این کتاب دانشآموز را در فرایند
یادگیری درگیر کرده و آموزش را از حالت معلم محوری خارج میکند.

بررسی جمالت متن کتاب درسی:

بررسی محتوای کتاب شیمی  1سال دهم دوره متوسطه دوم بر اساس تکنیک ویلیام رومی
*حمزه علی طائی سمیرمی ،1فرهاد قبادی ،2فردوس کمیلی

فرد3

1دبیر ،کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان – شهرستان شهرضا
 2دبیر ،کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان – شهرستان شهرضا
 3دبیر ،کارشناسی ارشد شیمی ،سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان – شهرستان شهرضا
Hamze.Taei@Yahoo.com

چکیده

مقدمه

بیان مسئله:
یکی از مهمترین مسائل برنامه ریزي درسی شناخت
عواملی است که بتوان از طریق آن محتواي کتاب درسی
ر ا طوري انتخاب و سازماندهی کرد که هم مناسب دانش
آموزان باشد و هم با توجه به شرایط و امکانات موجود
بتواند ما را در راه رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت که
همانا ایجاد تغییرات مطلوب و مناسب در رفتار یادگیرنده
است ،کمک نماید ]1[.بدین ترتیب آموختن مهارت ها
ي یادگیري یا مهارت ها ي فر آیندي همچون  :مشاهده
دقیق و جمع آوري داده ها ،ارزیابی یافته ها و طبقه
بندي آنها و کشف نظام ها ،برخورد با معماها ،ارائه
فرضیه ها و طرح ریزي راه و روش ها ،نقش مهمی
در آموزش دانش آموز ان و یادگیري هاي آنها
دارد ]2[.در علم شیمی ،ارائه مطالب و دانش نو از طریق
کتاب هاي درسی ضروري به نظر می رسد .لذا مواد
درسی باید به طور مداوم مورد تجدید نظر قرار گیرند و
تکمیل شوند]3[،

روش پژوهش

تکنیک ویلیام رومی:

تحلیل محتو ا :عبارت از" خرد کردن و ریز کردن مطالب و محتوا تا
کوچکترین حد آن به منظور شناخت واحد تحلیل و ارتباط بین اجزا و همچنین
شنا خت نحوه سازماندهی مطالب آن "  .ویلیام رومی ،روش تحلیل کمی را در
تحلیل محتوا به کار برد .وي در این روش به توصیف عینی و منظم محتواي
آشکار مطالب درسی و آزمایشگاهی پرداخت .همچنین وي محتواي درس را به
سه قسمت :متن درس ،تصاویر کتاب و سواالت تقسیم می کند.

نتایج و داده ها:
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براي تحلیل محتوا تعریف هاي مختلفی شده ،اما روح همه این تعریف ها تقریباً یکی است.
تحلیل محتوا یک فن پژوهشی براي توصیف عینی ،نظامدار و کمی ظاهر محتواي رسانه ارتباطی
است .از یک سو ،یک روش پژوهش منظم براي توصیف عینی و کمی محتواي کتاب ها و متون
برنامه هاي آموزشی و درسی با مقایسه پیام ها و ساختار محتوا با اهداف تربیتی است .هدف از
انجام این پژوهش ،تحلیل محتواي فصل هاي مختلف کتاب شیمی 1سال دهم بود .ضریب
درگیري تصویر،براي فصل هاي 1و2و 3به ترتیب برابر  32/0و 35/0و  27/0می باشد .به جرأت
می توان گفت تمام دانش آموزان در اولین مواجهه با کتاب ،ابتدا آن را ورق زده و تصاویر آن را
رصد می کنند .کارشناسان و تصویر سازان کتاب هاي درسی بر این باورند که براي انتقال صحیح
پیام باید تصویر خوب و متناسب را مکمل متن دانست .این امر تا جایی اهمیت دارد که می تواند
خالقیت را شکوفا سازد و او را به مطالعه ترغیب کند.ب نابراین باید مولفان در راستاي باال بردن
ضریب درگیري دانش آموز با تصاویر ،نقش مؤثرتري داشته باشد ضریب درگیري سواالت ،براي
فصل هاي 1و2و 3به ترتیب برابر  87/3و 40و  31/1می باشد .متأسفانه اکثر کتب درسی به
سطوح باالي حیطه ي شناختی ،توجه کمتري دارند و بخش اعظم کتاب هاي درسی را سطوح
دانش و درک و فهم تشکیل می دهند که سهم زیادي در تقویت مهارت هاي فکري و حل مسأله
ندارند .با تحلیل محتوا ،نقاط ضعف محتوا آشکارتر شده ،ضرورت پیروي یا ایجاد یک برنامه
استاندارد ،بیشتر احساس می شود .البته این مسئله در سالهاي اخیر در حال بهبود می باشد.
[ ]1آسابرگر ،آرتور ،روش هاي تحلیل رسانه ها (پرویز اجاللی ،مترجم) ،مرکز
مطالعات و تحقیقات رسانه ها .1383 ،تهران
][ 2باردن ،لورنس ،تحلیل محتوا (ملیحه آشنایی و محمد یمنی دوزی سرخابی،
مترجمان)  ،دانشگاه شهید بهشتی .1375 ،تهران.
[ ]3گونتر ،بری ،روش های تحقیق رسانه ای ،ترجمه مینو نیکو ،اداره کل
پژوهش های سیما .1384 ،تهران.

منابع

براي تحلیل محتوایی کتاب شیمی دهم از روش تجزیه و تحلیل محتوایی
ویلیام رومی استفاده شده که در ابتدا یک فصل را انتخاب کردیم و در ادامه
فصل هاي دوم و سوم و متن ،تصاویر و پرسش ها را تحلیل نمودیم و ضریب
درگیري دانش آموز با این مقوله ها را مشخص نموده ایم .سپس بر مبناي مقوله
هاي فعال و غیر فعال و خنثی به تحلیل دروس پرداخته ایم .سرانجام جدول
نهایی تهیه و کل کتاب بررسی شد و یکبار دیگر ضریب کلی درگیري متن،
تصاویر وتمرینهاي کتاب را از روي جدول تک تک فصلها مشخص و نهایتا
تحلیل محتوا را انجام داده ایم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که ،ضریب
درگیري متن ،تصاویر و سؤاالت براي فصل اول 038/0 ،و  11/0و  ،87/3براي
فصل دوم  04/0و 28/0و  40و براي فصل سوم  08/0و  55/0و  31/1می
باشد .ضریب درگیري ،نمایانگر غیرفعال بودن محتوا در بخش متن ،تصاویر و
سؤاالت در هر سه فصل است.

نتایج و یافته ها

بررسی اثربخشی نقشه های مفهومی در آموزش شیمی
*حمزه علی طائی سمیرمی ،1فرهاد قبادی ،2فردوس کمیلی
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چکیده

مقدمه

بیان مسئله:

درآموزش مبتنی بر نظریه ی سازنده گرایی ،فرایندهای
یادگیری و تفکر نسبت به فراورده های آن بیشتر مورد توجه قرار
گرفته است .نقشه مفهومی ابزاری برای نمایش اطالعات در قالب
یک سری نمودارها و کادرهای متصل به هم است که ارتباط منطقی
بین مفاهیم به روشنی در آنها قابل مشاهده بوده ،به نوعی بازنمایی
تجسمی روابط معنی دار بین مفاهیم محسوب می¬شود ]1[.یک
نقشه مفهومی که معموالً به شیوه ی حرکت از کل به جزء تنظیم
می شود ،دارای بخش های هسته ،گره و رابطه است .در گره ها یک
مفهوم ،عبارت و یا سؤال قرار می گیرد که از طریق رابطه ها به سایر
گره ها وصل می شود .خط های ارتباطی بین گره ها می توانند
نشاندهنده روابطی مانند رابطه همانندی )مترادف بودن دو مفهوم(
رابطه مشخص سازی مشخص کننده فوق رده ها و زیررده ها یا
سلسله مراتب و ترکیب بندی )نشانگر بخش ها و اجزای تشکیل
دهنده مفهوم( باشند .نقشه های مفهومی معموالً به شیوه سلسله
مراتبی )گره -رابطه -گره( تهیه می شوند ]2[،یعنی مطالب کلی تر
و جامع تر در رأس آن قرار می گیرند و هرچه به پایین نقشه نزدیک
شویم ،مفاهیم و مطالب جزئی تر می شوند[,3

آموزش:

روش پژوهش

قبل از شروع هر واحد درسی می توان از دانش آموزان خواست که با ترسیم
یک نقشه مفهومی از مطالب پیش نیاز موضوعاتی که قرار است تدریس شوند،
میزان دستیابی به هدف های پیش نیاز را نشان دهند .قابل رؤیت بودن فرایند
تفکر در نقشه مفهومی موجب می شود که تشخیص پیشرفت های قبلی فراگیران
برای معلم آسان تر شود .الزم است که یادگیرندگان در تهیه نقشه مفهومی به حد
کافی مهارت داشته باشند و از انگیزه ی قوی برخوردار باشند.

نتایج و داده ها:

اصول ترسیم نقشه های مفهومی

اصول کلی مراحل ترسیم ساده یک نقشه مفهومی به شرح زیر است:
 -1یک مفهوم انتخاب کنید.
 2فهرستی از مفاهیم مرتبط با مفهوم اصلی را تهیه کنید. -3مفاهیم را بر اساس سلسله مراتبشان نسبت به هم سازمان دهید .مفاهیم کلی و اصلی را در باال
یا وسط صفحه و مفاهیم فرعی را در زیر یا کناره نقشه قرار داده ،دور مفاهیم نوشته شده دایره
بکشید.
 -4با خطوطی این مفاهیم را به هم مرتبط کنید.
 -5بر روی خط ارتباط دهنده بین دو مفهوم نوع ارتباط را بنویسید.
 -6نقشه مفهومی را مورد بازنگری قرار دهید.
یکی از روشهای آموزشی نوین که ارتباط بسیار نزدیک با رویکرد سازنده گرایی دارد ،نقشه
مفهومی است .نقشه های مفهومی نشانگر روش تفکر و درک ما هستند و شاخصی از آگاهی ما از
مفاهیم و روابط بین آنهاست .در تهیه نقشه مفهومی نوعی سلسله مراتب رعایت می شود که شبیه
هرم شناختی آزوبل است نقشه مفهومی بعنوان یک ابزار قدرتمند آموزشی ارتباط بین مفاهیم را
به وضوح نشان داده ،موجب سازماندهی مطالب در ذهن فراگیران می شود و در نتیجه یادگیری
معنادار صورت می گیرد .ترسیم نقشه مفهومی توسط دانش آموزان عالوه بر افزایش درک و فهم
آنان سبب پی بردن به کج فهمی های آموزشی در فراگیران می شود .به ویژه استفاده از نقشه
مفهومی در آموزش شیمی به درک بهتر و عمیق تر مفاهیم انتزاعی شیمی دوره متوسطه کمک
می کند .با توجه به هوشمندسازی مدارس ،بهتر است استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در ترسیم
نقشه مفهومی بیشتر مورد توجه قرار گیرد .سهولت در ساختن و بازنگری کردن ،استفاده از قالب
های متنوع ،به اشتراک گذاشتن نقشه ها و  ....از مزایای استفاده از نرم افزارها در ترسیم نقشه
مفهومی می باشد .نرم افزارهای ترسیم نقشه های مفهومی محدودیت هایی نیز دارند .همانگونه که
در مورد نقشه های مفهومی قلم -کاغذی بیان شد ،الزم است که فرد در ابتدا مقداری زمان و
انرژی صرف یادگیری چگونگی ساخت و خواندن نقشه مفهومی بکند .این مشکل در شرایط
استفاده از نرم افزار های رایانه ای جهت ایجاد نقشه مفهومی بیشتر نمایان می شود.
تأکید زیاد بر نقشه های مفهومی از پیش آماده شده ممکن است یادگیری غیرمعنی دار را در
فراگیران تقویت کند .از این رو امروزه اصلی ترین کاربرد نقشه مفهومی در تعلیم و تربیت ،ترسیم
نقشه های مفهومی است .نقشه های مفهومی را می توان هم به صورت فردی و هم به صورت
گروهی تهیه کرد .فرایند ساختن نقشه مفهومی به عنوان یک فعالیت گروهی می تواند پرثمرتر از
ساختن انفرادی آن بوده ،موجب تقویت ارزش های گروهی در بین اعضا می شود[.]4
درآموزش

شیمی

[ ]1عباسی ،جواد"،کاربرد نقشه های مفهومی
دبیرستان"،کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی
[ ]2صفری ،پریوا " ،کاربرد نقشه های مفهومی در فرایند یاددهی -یادگیری" ،
رشد تکنولوژی آموزشی ،شماره 9
[ ]3حاتمی ،جواد و همکاران " ،بهبود کیفیت آموزش مفاهیم شیمی به کمک
نقشه های مفهومی"نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،سال سوم ،جلد ،

منابع

نقشه¬های مفهومی ابزار بسیار قدرتمندی برای یاددهی -یادگیری و
ارزشیابی مفاهیم ،به ویژه موضوع های متنوع علمی نظیر علوم تجربی محسوب
می¬شوند و از دستاوردهای آن می¬توان به افزایش عمق یادگیری ،دست یابی
به سطوح باالتر شناختی و تفکر انتزاعی اشاره کرد .دو شیوه اصلی استفاده از
نقشه های مفهومی ،ساخت نقشه توسط فراگیران و نمایش یا ارائه نقشه های از
قبل آماده شده توسط مدرّس) در جریان آموزش ،ارزشیابی و برنامه ریزی
آموزشی) می باشد .نقشه های مفهومی را می¬توان با استفاده از قلم و کاغذ یا
از طریق نرم افزارهای پیشرفته رایانه¬ای رسم نمود .نقشه های مفهومی به
درگیر شدن ذهن آنها با مفاهیم و ارتباط منطقی موجود بین آنها می انجامد و
این امر در فرایند یاددهی -یادگیری و روشهای دستیابی به شناخت و
فراشناخت ،ارزش فراوانی دارد.

نتایج و یافته ها

بررسی اثربخشی نقشه های مفهومی در آموزش شیمی
*حمزه علی طائی سمیرمی ،1فرهاد قبادی ،2فردوس کمیلی
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مقدمه

بیان مسئله:

درآموزش مبتنی بر نظریه ی سازنده گرایی ،فرایندهای
یادگیری و تفکر نسبت به فراورده های آن بیشتر مورد توجه قرار
گرفته است .نقشه مفهومی ابزاری برای نمایش اطالعات در قالب
یک سری نمودارها و کادرهای متصل به هم است که ارتباط منطقی
بین مفاهیم به روشنی در آنها قابل مشاهده بوده ،به نوعی بازنمایی
تجسمی روابط معنی دار بین مفاهیم محسوب می¬شود ]1[.یک
نقشه مفهومی که معموالً به شیوه ی حرکت از کل به جزء تنظیم
می شود ،دارای بخش های هسته ،گره و رابطه است .در گره ها یک
مفهوم ،عبارت و یا سؤال قرار می گیرد که از طریق رابطه ها به سایر
گره ها وصل می شود .خط های ارتباطی بین گره ها می توانند
نشاندهنده روابطی مانند رابطه همانندی )مترادف بودن دو مفهوم(
رابطه مشخص سازی مشخص کننده فوق رده ها و زیررده ها یا
سلسله مراتب و ترکیب بندی )نشانگر بخش ها و اجزای تشکیل
دهنده مفهوم( باشند .نقشه های مفهومی معموالً به شیوه سلسله
مراتبی )گره -رابطه -گره( تهیه می شوند ]2[،یعنی مطالب کلی تر
و جامع تر در رأس آن قرار می گیرند و هرچه به پایین نقشه نزدیک
شویم ،مفاهیم و مطالب جزئی تر می شوند[,3

آموزش:

روش پژوهش

قبل از شروع هر واحد درسی می توان از دانش آموزان خواست که با ترسیم
یک نقشه مفهومی از مطالب پیش نیاز موضوعاتی که قرار است تدریس شوند،
میزان دستیابی به هدف های پیش نیاز را نشان دهند .قابل رؤیت بودن فرایند
تفکر در نقشه مفهومی موجب می شود که تشخیص پیشرفت های قبلی فراگیران
برای معلم آسان تر شود .الزم است که یادگیرندگان در تهیه نقشه مفهومی به حد
کافی مهارت داشته باشند و از انگیزه ی قوی برخوردار باشند.

نتایج و داده ها:

اصول ترسیم نقشه های مفهومی

اصول کلی مراحل ترسیم ساده یک نقشه مفهومی به شرح زیر است:
 -1یک مفهوم انتخاب کنید.
 2فهرستی از مفاهیم مرتبط با مفهوم اصلی را تهیه کنید. -3مفاهیم را بر اساس سلسله مراتبشان نسبت به هم سازمان دهید .مفاهیم کلی و اصلی را در باال
یا وسط صفحه و مفاهیم فرعی را در زیر یا کناره نقشه قرار داده ،دور مفاهیم نوشته شده دایره
بکشید.
 -4با خطوطی این مفاهیم را به هم مرتبط کنید.
 -5بر روی خط ارتباط دهنده بین دو مفهوم نوع ارتباط را بنویسید.
 -6نقشه مفهومی را مورد بازنگری قرار دهید.
یکی از روشهای آموزشی نوین که ارتباط بسیار نزدیک با رویکرد سازنده گرایی دارد ،نقشه
مفهومی است .نقشه های مفهومی نشانگر روش تفکر و درک ما هستند و شاخصی از آگاهی ما از
مفاهیم و روابط بین آنهاست .در تهیه نقشه مفهومی نوعی سلسله مراتب رعایت می شود که شبیه
هرم شناختی آزوبل است نقشه مفهومی بعنوان یک ابزار قدرتمند آموزشی ارتباط بین مفاهیم را
به وضوح نشان داده ،موجب سازماندهی مطالب در ذهن فراگیران می شود و در نتیجه یادگیری
معنادار صورت می گیرد .ترسیم نقشه مفهومی توسط دانش آموزان عالوه بر افزایش درک و فهم
آنان سبب پی بردن به کج فهمی های آموزشی در فراگیران می شود .به ویژه استفاده از نقشه
مفهومی در آموزش شیمی به درک بهتر و عمیق تر مفاهیم انتزاعی شیمی دوره متوسطه کمک
می کند .با توجه به هوشمندسازی مدارس ،بهتر است استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در ترسیم
نقشه مفهومی بیشتر مورد توجه قرار گیرد .سهولت در ساختن و بازنگری کردن ،استفاده از قالب
های متنوع ،به اشتراک گذاشتن نقشه ها و  ....از مزایای استفاده از نرم افزارها در ترسیم نقشه
مفهومی می باشد .نرم افزارهای ترسیم نقشه های مفهومی محدودیت هایی نیز دارند .همانگونه که
در مورد نقشه های مفهومی قلم -کاغذی بیان شد ،الزم است که فرد در ابتدا مقداری زمان و
انرژی صرف یادگیری چگونگی ساخت و خواندن نقشه مفهومی بکند .این مشکل در شرایط
استفاده از نرم افزار های رایانه ای جهت ایجاد نقشه مفهومی بیشتر نمایان می شود.
تأکید زیاد بر نقشه های مفهومی از پیش آماده شده ممکن است یادگیری غیرمعنی دار را در
فراگیران تقویت کند .از این رو امروزه اصلی ترین کاربرد نقشه مفهومی در تعلیم و تربیت ،ترسیم
نقشه های مفهومی است .نقشه های مفهومی را می توان هم به صورت فردی و هم به صورت
گروهی تهیه کرد .فرایند ساختن نقشه مفهومی به عنوان یک فعالیت گروهی می تواند پرثمرتر از
ساختن انفرادی آن بوده ،موجب تقویت ارزش های گروهی در بین اعضا می شود[.]4
درآموزش

شیمی

[ ]1عباسی ،جواد"،کاربرد نقشه های مفهومی
دبیرستان"،کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی
[ ]2صفری ،پریوا " ،کاربرد نقشه های مفهومی در فرایند یاددهی -یادگیری" ،
رشد تکنولوژی آموزشی ،شماره 9
[ ]3حاتمی ،جواد و همکاران " ،بهبود کیفیت آموزش مفاهیم شیمی به کمک
نقشه های مفهومی"نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،سال سوم ،جلد ،
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نقشه¬های مفهومی ابزار بسیار قدرتمندی برای یاددهی -یادگیری و
ارزشیابی مفاهیم ،به ویژه موضوع های متنوع علمی نظیر علوم تجربی محسوب
می¬شوند و از دستاوردهای آن می¬توان به افزایش عمق یادگیری ،دست یابی
به سطوح باالتر شناختی و تفکر انتزاعی اشاره کرد .دو شیوه اصلی استفاده از
نقشه های مفهومی ،ساخت نقشه توسط فراگیران و نمایش یا ارائه نقشه های از
قبل آماده شده توسط مدرّس) در جریان آموزش ،ارزشیابی و برنامه ریزی
آموزشی) می باشد .نقشه های مفهومی را می¬توان با استفاده از قلم و کاغذ یا
از طریق نرم افزارهای پیشرفته رایانه¬ای رسم نمود .نقشه های مفهومی به
درگیر شدن ذهن آنها با مفاهیم و ارتباط منطقی موجود بین آنها می انجامد و
این امر در فرایند یاددهی -یادگیری و روشهای دستیابی به شناخت و
فراشناخت ،ارزش فراوانی دارد.

نتایج و یافته ها

شیوه های فعال یاددهی شیمی در راستای آموزش مهارت های زندگی
آذر پیله ور

دبیر شیمی – آموزش و پرورش شهرستان بهبهان -خوزستان

مقدمه

در این مقاله با ارائـه مفهوم مهارت های زنـدگی و اهداف آن ها ،مؤثرترین روش
آموزش این مهارت ها به شکل طراحی برنامه های آموزشی در قالب فعالیت های
مکمل و فوق برنامه و به کارگیری روش های خالقانه و مبتکـرانه در آموزش بهتر
شیـمی به دانش آمـوزان بیان شده است .هدف از طراحی این فعالیت ها برانگیختن
حس یادگیـری دانش آموزان با پیوند زدن دانسته های شیـمی به ساختار ذهنی
روزانه آن ها است .روش های آمـوزش آداب در مهارت های زندگی در دروس شیمی
به طور خالصه شامل :فعالیت های عملی و آزمایـشگاهی ،روش حل مسئـله ،مشارکت
در بحث و فعـالیت های کالسی ،انواع آزمـون ها ،بازی های آمـوزشی ،بازدیـدهای
علمی ،شرکت در فعالیت های تحقیقی ،همایش ها و پـژوهش های علمی می باشد.

بسیاری از دانش آموزان در رویارویی با مسائل زندگی فاقد مهارت ها و
توانایی های الزم هستند و آموزش های سنتی و مرسوم در قالب یادگیـری
های درون مدرسه ای نتوانسته اند آن ها را در حل مسائـل زنـدگی یاری
کنند .فعالیتهای عملی یکی از ارکان اصلی آموزش علوم تجربی محسوب شده
و مـوجبات رشد دانـش علـمی ،مـهارتی و نـگرش های علـمی دانـش آموران
را فراهم می سازند[1] .در انجام فعالیت های عملی ممکن است از ابزار و
وسایل خاصی استفاده شود .فعالیت های عملی فقط به انجام آزمایش در
آزمایشگاه علـوم تجربی ختم نمیشود و بسیاری از فعالیتها مثل :گردش
علمی ،بازدید از موزه ها و مراکز مختلف علمی -صنعتی ،برپایی نمایشگاه و
همایش های علمی ،و حتی فعالیت های زندگی روزمره نیز میتوانند فعالیت
عملی محسوب شوند.
اهداف آمو زشی شیمی
 -1آشنا ساختن دانش آموز با زبان و برخی اصول ،نظریه ها و مفاهیم
پایه ای علم شیمی
 -2درک دانش آموز از شیمی به عنوان یک فعالیت انسانی و تعامل
دوجانبه شیمی و جامعه.
 -3آگاهی دانش آموز ازاثرهای نامطلوب برخی مواد شیمیایی مصرفی در
زندگی روزانه و فراورده های شیمیایی ناشی از فعالیت های صنعتی بر انسان و
محیط زیست خود.
 -4آشنایی دانش آموز با طبیعت و روشهای شیمی به ویژه مهارتهای
یادگیری علم تجربی شامل «مهارتهای فرآیندی» ] [2و مهارتهای عملی.
 -5معتقدساختن دانش آموز به نگرش ها و ارزش های ذاتی علم همچون
پرسشگری ،روشنگری ،دقت ،امانت داری در ثبت و ارائه گزارشها ،نظم پذیری،
 -6تقویت برخی ارزشهای واالی انسانی چون اعتماد به نفس ،مسئولیت
پذیری ،عادت به همکاری و همیاری در آموزش و فعالیت های گروهی.
 -7پی بردن دانش آموز به نقش علم شیمی در شناخت جهان و عظمت
آفرینش و آفریننده.
با توجه به اهمیت روزافزون علم شیمی در همه ارکان زندگی انسان ها ،توجه
جدّی به آموزش مناسب و اثربخش آن از اهمیت زیادی برخوردار بوده و همه
شهروندان باید دارای «سواد شیمی» و اطالعات پایه الزم برای درک پدیده ها
و آشنایی با عملکرد محصوالت مختلف شیمیایی باشند .آموزش شیمی دانش
آموزان را ترغیب میکند تاتوانایی سؤال کردن ویافتن پاسخ درمورد پدیده ها
و حقایق موجود در دنیای طبیـعی و فیـزیکی اطراف خود را کسب نموده و با
کاربردهای گسترده علم شیمی وشیوه فعالیت دانشمندان درجامعه آشنا شوند.

روش پژوهش
روش اسـنادی (استـفاده از اطالعـات و مـدارک مـوجود) که مبتنـی بر شـواهد
بـرگرفته از تجـربیات خود و همـکاران و مطالـعه اسنـادی ماننـد آرشیـوها یا آمار
رسمی شاخـص ها و عالئـم ،مـراجع مکتـوب (روزنامـهها ،کتب ،مجالت و نشـریات
ادواری) و مقاله هایی است که از مطبـوعات و رسانههای گروهی گرفته میشود.

انجام فعالیت های عملی در آموزش شیمی

 -1همراه کردن آموزش شیمی با آزمایش به روش حل مسئله
شیوه حل مسئله به توسعه مهارتهای شناختی درسطوح باال ،کسب مهارت دستورزی در
طراحی و اجرای آزمایش ،ایجاد توانایی در جوابگویی ،توضیح آموختهها  ،دریافت نتایج معنادار و
قابل اعتماد ،تمرین و یادگیری زندگی فردی ،آموزش مهارتهای زندگی مانند مسئولیتپذیری،
کارگروهی و اهمیت دادن به ارتباطات فردی منجر میشود اما به دالیل نا آشنا بودن دانشآموزان
با روش ،انتخاب و طراحی مسئله و فرایند آزمایش و مبهم بودن نتایج آزمایش ،اجرای آن زمان بر
است و باید به گونه ای طراحی شود کـه در آن به زمان انجام آزمایش ،رعـایت نکته های ایمنی و
حفظ محیط زیست توجه شده باشد [.]3
نمونه :خم شدن نوار فلزی در اثر شعله؛ آغاز کاوشگری []4
«تیغهای ،از روی هم قرار گرفتن دو نوار از فلزهای متفاوت (معموال” آهن و برنج) و به یکدیگر
جوش خورده به وجود آمده است .ایـن تیغه با دستهاش به شکل یک کاردک یا چاقویی باریک
درآمده است .وقتی آن را گرم میکنیم ،هر دو فلز در آن منبسط مـیشـوند ولـی مقـدار انبساط
آنها یکسان نیست .در نتیجه نصف ضخامت این نوارهای بهم جوشخورده نسبت به نصف دیگر
قدری منبسطتر میشود و چون هر دو بهم جوشخوردهاند ،کاهش انبساط فلز درونی سبب
میشود که تیغه به شکل منحنی درآید وقسمت بیرونی آن همان فلزی است که بیشترمنبسط
میشود».
 -2همراه کردن آموزش شیمی با محیط اطراف دانش آموزان
استفاده از کارت و بازی در کالس از آن جمله است ] .[5در این روش ها به دلیل درگیرشدن
دانش آموز و تکرار نام تـرکیب ،یادگیـری راحت تر صورت می گیرد .بازی ها درمواردی به شکل
آن الیـن نیز طراحی شده اند] [6تا عالقه مندان در منزل نیز بتوانند به تمرین کردن ادامه دهند.
آنچه مسلم است این فعالیت ها باعث می شود اطالعات در حافظه دراز مدت رفته و آموزش سایر
مباحث شیمی که همه با نام ترکیبات به نحوی ارتباط دارد سریع تر صورت می گیرد بنابراین
استفاده از روش های مختلف در تدریس این مبحث ضروری است .روش زیر توسط پسل کول ][7
پیشنهاد شده و در برخی دبیرستان ها اجرا شده و بازخورد بسیار جالبی داشته است .بعد از
تدریس مباحث نام گذاری ترکیبات یونی از دانش آموزان خواسته شد در منزل هر ماده ای که
استفاده می کنند به برچسب آن دقت کرده و درصورتی که با نام آن آشنا هستند با استفاده از
دوربین موبایل خود عکس گرفته و سپس در حد یک صفـحه در مورد آن ماده اطالعات جـمع
آوری کنند و نتایج را به کالس ارائـه دهند.
 -3آموزش شیمی همراه با برگزاری مسابقات ،نمایشگاه و همایش های علمی-آموزشی
یکی از راهکارهای ارائه شده در جهت افزایش مهارت دانش آموزان در برخورد با مسائل زنـدگی،
مشارکت دادن آن ها در همایـش ها و سمینـارهای علمی و برگـزاری نمایشگاه و مسابقات علـمی
است .آموزش شیمی بستر الزم رابرای فعالیت دانش آموزان در این زمینه فـراهم کرده است.
نتیجه و جمع بندی
دروس شیمی ،درس یادگیری عملی ومفاهیم تجربه آنها برای زندگی بهترهستند .بنابراین بخش
تئوری باید به گونه ای با بخش عملی آمیخته شود که هم قوه ی جستجو گری را در دانش آموزان
شکوفا نماید و هم دانستن و کشف مجهوالت را برای آنها نشاط آور سازد و هم آنچه را برای زندگی
در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند به آنها بیامـوزد .آموزش فعال و پـویای درس شیمـی فرد را
قادر می سازد راه حل مسائل و کشف مجهوالت را بیابد که این ،آموختن برای زیستن است.
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