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  چكيده

آموزش شيمي در برنامه درسي كشورهاي مختلف با توجه به نقش علوم در توسعه پايدار وجود دارد و اين سير آموزش از دوره 
بهبود فرايند آموزش علوم  امروزه تالش هاي زيادي براي. ابتدايي شروع شده و تا پايان دبيرستان در دوره آموزش عمومي ادامه مي يابد

رويكرد يكي از مباحث جديد در اين زمينه استفاده از . در كنار توجه به فرايندهاي تفكر و نيل فراگيران به تفكر منطقي در حال اجراست
 را خ علم فراگيرانتوصيف هاي تاريخي تعاملي مي باشد كه با تكيه بر تاريتاريخي در آموزش مي باشد كه يكي از مباحث نو در اين راستا، 

مباحث كوانتوم از . دانش موضوعي در آن راستا آشنا كرده و مي تواند آنان در امر يادگيري معني دار ياري رساند در سير تكوين علم، با
مراه موضوع هاي انتزاعي است كه در برنامه درسي شيمي سال دوم دبيرستان ارائه مي شود و عموما دانش آموزان در درك آن با مشكل ه

در اين مقاله به كاربرد توصيف هاي تعاملي تاريخي در آموزش مفاهيم مربوط به كوانتوم پرداخته شده است و به بررسي تاثير آن . هستند
براي اين منظور جامعه آماري شهر ري براي مطالعه انتخاب شد و به شكل تصادفي دو كالس . بر روي نگرش دانش آموزان مي پردازد

ي تعيين گرديد كه در كالس گروه كنترل ، روش آموزش رايج بكار رفته و در كالس مربوط به گروه آزمايش، روش درس براي بررس
. قبل و بعد از انجام آموزش ، فراگيران تحت سنجش نگرش با آزمون نگرش سنج قرار گرفتند. تاريخي ذكر شده مورد استفاده قرار گرفت
صيف هاي تعاملي تاريخي با محوريت ايفاي نقش توسط فراگيران در اين پژوهش ، تاثير معني دار نتايج بررسي نشان داد كه استفاده از تو

  . بر روي رشد نگرش فراگيران دارد
  

  كوانتوم و توصيف هاي تاريخي تعامليتاريخ علم ، آموزش شيمي ، ايفاي نقش ،  : هاي كليدي واژه
  

   هـ مقدم1

  : رقيبش او را به خوش شانس بودن متهم كرد، جواب دادگُلف باز معروف ، وقتي كه  ،گري پيلي ير
   ".شوم كنم خوش شانس تر مي مسخره است، اما هر چه بيشتر تمرين مي"                                 

وجود شما  عادت بد به سادگي از"زيرا  . نادرستي است ب المثل ايدهءاما به يك تعبير اين ضر. آري، كار نيكو كردن از پر كردن است
يا ودرست  ءفراواني وجود دارند كه به استفاده معلمانِامروزه . ]1["! شويد  زند و شما در اشتباه انجام دادن آن هر روز بهتر مي جوانه مي

هاي  روشا نادرست از يك الگوي يادگيري عادت كرده اند و به اين سادگي حاضر نيستند و يا نمي توانند از ساير رويكرد ها ، الگو ها و ي
  .استفاده كنندآموزشي 
درچگونگي بكارگيري تاريخ علم  ولي مشكل اصلي  ، پذيرفتني استرورت واثربخشي استفاده ازتاريخ علم درآموزش شيمي ض

نيازمند استفاده ازالگوهاي اجتماعي مانند  بنظرميرسدكه رويكرد تاريخي درآموزش علوم ، .درفرآيندآموزش ودريك كالس واقعي است
جوهرهء الگوي ايفاي نقش شامل درگير شدن شركت كنندگان و مشاهده گران در يك موقعيت واقعي و ميل آنان ".باشد  مي ي نقشايفا

يژه امتياز هاي ايفاي نقش با كيفيت اجراي نمايش و به و. شود به شناسايي و حل مسأله اي است كه در جريان اين درگيري حاصل مي
تدريس بسيارماهرانه آن است كه انواع الگوها با آرايشي مناسب بكار روند، معلمان ارشد الگوهاي  ].2["تحليل متعاقب آن بستگي دارد
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الزمة چيرگي، تالش بسيار است ولي بد اجرا كردن، اثرات مورد نظر از آنها را . آزمايند آفرينند و آنها را در عمل مي نوين تدريس را مي
تر،بخشي ازمشكالت آموزشي برطرف وامكان يادگيري مفاهيم  دگيري با استفاده ازروشهاي جذابنظريات يا اساسبر .] 3[ آورد بوجود نمي

كند با اينكه تأثيرگذاري مثبت بر بسياري مفاهيم دشوار است،  نوواك اشاره مي. كوانتومي براي تعدادبيشتري ازفراگيران ايجاد خواهدشد
  .] 4[ ماند دهد يك مفهوم جالب همواره در ذهن باقي مي اريم كه نشان ميما شواهدي د. باشند اما همة آنها غيرقابل كنترل نمي

ريزي براي اصالح نگرش وافزايش انگيزهء فراگيران بخشي ازفرآيند آموزش  تالش وبرنامه.روشن است كه آموزش ابعاد مختلفي دارد
يك  دهء بشريت، نه يك شعاربلكه نياز اساسيِحال وآين، محيط زيست خود،آموزان نسبت به  ايجادتغييرات مطلوب درنگرش دانش.است

  :تراست كه ميگويد امروزطنين سخنان آلبرت اينشتين شنيدني بدون شك، .زندگي سالم است
حال آن كه اغلب، خود و افكار و  احساساتمان را چيزي . وجود ما جزئي از يك كلّ شگفت انگيز است كه آن را عالم  نام نهاده ايم "

اين خيال باطل برايمان در حكم يك زندان است و ما را به ارضاي خواهش هاي فردي و در نهايت . كنيم ديگران تلقي ميجدا و متمايز از 
در حاليكه به حكم وظيفه انساني خويش بايد فضاي شفقت و نوع دوستي خود را هر چه بيشتر . كند رفع مسائل اطرافيانمان محدود مي
   ."دگي تمام مخلوقات زنده و تمام طبيعت را با همه ي زيبايي هايش در بر گيرد گسترده كنيم تا بدانجا كه اين گستر

تاريخي دركالس درس هنگامي مفيدتراست  بيان داستان يك كشف علمي ، زندگينامه يك دانشمند ويا نمايش فيلم هاي كوتاه علمي
همه ما به فرصت فكركردن . ايشان فراهم نمايدكه فراگيران را درگيردريك پژوهش علمي نموده وفرصت هاي كشف دوباره رابراي 

هرداستاني راكه انتخاب كنيد طيف سوالهايي كه .گري است  هدف ازبيان داستان ويااجراي نمايش نيزبرانگيختن تفكروپرسش. نيازمنديم
   .كند زده مي پرسند شمارا شگفت آموزان مي دانش

توانند خوب  والدين را فراهم آورد و يا بچه هايي داشته باشيم كه ميپاداش يادگيري اين نيست كه موجبات خرسندي معلمان يا 
بلكه بزرگترين جايزه و ارزشمندي يادگيري اين است كه به ما بياموزاند از آنچه ياد گرفته ايم چه بهره اي ببريم و به ما ياد . امتحان دهند

   ].5[دهد از مرحلهء يادگيري گذشته و به مرحلهء فكر كردن برسيم
  

  :پيشينه پژوهشـ 2
ولي مرسوم بوده  اجتماعيآموزش مقوله هاي فرهنگي وايفاي نقش ، غالبا درمطالعات روانشناسي وتئاترگونه و هايروش هرچندكه
،آموزش  كشورروماني 3دردانشگاه تيميسوارا و 2010درسال.هاي اخيررواج يافته استنيزدردهه تجربي درآموزش علوم استفاده ازآن 
با استفاده ازايفاي نقش انجام گرفته ونشان داده شده كه فعاليتهاي نمايشي يك ابزارقدرتمند  ، ديده هاي انتزاعي درفيزيكساختارماده وپ

مطابق اين تحقيق مزاياي فراواني براي يادگيري علم ازطريق ايفاي نقش .الق دركالسهاي علوم بويژه آموزش مفاهيم انتزاعي استوخ
  :وجوددارد كه برخي ازآنهاشامل مواردزيراست

  .مي كندكه به واقعيت واصالت وجودي خود پي ببرند را ترغيبدانش آموزان . 1
  .با افراد ديگررا تقويت مي كندتوانايي ارتباط برقرار كردن . 2
  . انگيزه دانش آموزان را افزايش مي دهد.3
  . درگيرمي كند در فعاليت هاي كالسرا دانش آموزان خجالتي .4
  .دانش آموزان مي شود  اعتماد به نفستقويت باعث .5
  . كند كمك مي آموزان به دانش شناسايي و تصحيح سوء تفاهم ها براي. 6
  .كننده است دلپذير و سرگرم.7
كردن  نشان مي دهد كه دنياي واقعي پيچيده است و مشكالتي كه در دنياي واقعي ظاهر مي شود به سادگي با حفظبه دانش آموزان .8

  .  اطالعات حل نمي شود طوطي وار
   ].6[ استفاده مي كنند همزمان از مهارت هاي مختلفبطور دانش آموزان.9
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استفاده كرده  !ازايفاي نقش به عنوان راهي براي آموزش علوم به دانشجويان رشتهء ادبيات 4يهمچنين درتحقيق ديگري شارلوت اسل
ازنظروي آشنايي باابعاد اجتماعي علوم وايجادانگيزهء مطالعه وكاهش اضطراب دانشجويان ازمهمترين نتايج آموزش تاريخ علم با اين .است

 المللي بين كنفرانس اولين در 1989 سال ،ندرسي  و          آقايتوسط كنيك ناگفته نماند كه براي اولين باراين ت.] 7[شيوه است
   ].8[ارائه شده است ، فلوريدا ايالتي دانشگاه تاالهاسي در علم فلسفه و تاريخ آموزش

   
  :روش پژوهش  ـ 3

ب و به روش تصادفي بود كه براي اين منظور جامعه آماري شهر ري انتخا 1389- 90سال تحصيلي، اين تحقيقزمان اجراي 
در قالب دو گروه كنترل و آزمايش در بررسي ياد  كالس پايه دوم دبيرستان دودبيرستان شهيد بهشتي ناحيه دو ري انتخاب گرديد و 

قرار گرفت و در كالس آزمايش از در درس شيمي در بحث كوانتوم كالس كنترل، تحت آموزش رايج   .شده مورد مطالعه قرار گرفت
براي آموزش مبتني بر تاريخ در گروه آزمايش، هماهنگي . املي تاريخي با تاكيد بر ايفاي نقش توسط فراگيران استفاده گرديدرويكرد تع

  . الزم با مدرسه و دانش آموزان صورت گرفت و سناريوي كلي كار طراحي گرديد
  :استفاده قرار گرفت به شرح زير توصيف نمود مي توان كليات اجراي آموزش تعاملي با رويكرد تاريخي را كه در اين بررسي مورد

 آنهاتهيه اسامي دانشمندان مرتبط با شيمي كوانتوم و ارائه آن به دانش آموزان براي ايفاي نقش    �

   آموزي براي ارائه دركالس به عنوان مطالعه وتحقيق دانشدانشمندان ايراني مرتبط با شيمي  تهيه اسامي   �
  نقش هاي مورد نياز براي ) نقاب(توليد صورتك    �
  علم كوانتوم  چهءتهيه انيميشن ها و فيلم هاي مرتبط با تاريخ   �
  آن به دانش آموزان ي به سناريو هاي نمايشي و ارائهءتبديل محتواي آموزش   �
  درحين اجراي نمايش  باموضوعات، مرتبط از دستگاه ها و لوازم آزمايشگاهيِاستفاده    �
بازيگران كه در جلوي آن طرحي از مدل اتمي و در پشت آن تاريخ وقوع رويداد آماده سازي پوشش همرنگ براي   �

  . حدوده ي زماني حيات او ثبت شده باشديا نام دانشمند وم
    .  

براي اندازه گيري نگرش فراگيران از آزمون نگرش سنج استفاده گرديد كه قبل و بعد از طي دوره آموزش در دو گروه كنترل و آزمايش 
  . فته شدبكار گر

  

   :گيري نتيجهبحث و -4

موثر بوده نگرش دانش آموزان افزايش تاثير الگوي بكار رفته در آموزش فراگيران در بحث كوانتوم بر روي نتايج بررسي نشان داد كه 
خود نياز بر جذاب  البته دانش آموزان در اظهار نطر هاي. معني دار مي باشد كه با مطالعات قبلي در اين  راستا همسوستو اين افزايش 

آموزش ، يك  پرداختن به رويكرد تاريخي در .بودن شيوه آموزشي بكار گرفته شده و ايجاد عالقه در آنان براي آموزش سخن گفتند
آموزش ماهيت علم، وآگاهي از فرآيندتوليدعلم نه تنها بر . فرصت بِكر وتمام نشدني براي معلمان عالقمند، هنرمند و اهل مطالعه است 

  .وي نگرش فراگيران موثر بوده بلكه مي تواند در يادگيري انان نيز تاثير بگذاردر
وقت گذاري بيشتر در فرايند دهد كه اجراي روشهاي فعال وتعاملي، مستلزم  مراحل اجراي الگو، نشان مي نگاهي گذرا به كليات و

كتاب درسي را پوشش داد با اين حال تركيبي از روش آموزش است و شايد با ميزان ساعت موجود درس شيمي ، نتوان تمام محتواي 
هاي تدريس مي تواند ما را در رسيدن به اهداف آموزشي ياري رسانده و از طرف ديگر بايستي از فرصت بيرون از محيط آموزشي به نحو 

از اين فرصت ، استفاده بهينه خوبي در آموزش رسمي سود جست كه از آنان اغلب به عنوان تكليف ياد شده و به نظر مي رسد مي توان 
  . تري به عمل آورد

به نظر مي رسد به منظور ترغيب معلمان براي استفاده از توصيف هاي تاريخي به ويژه در مفاهيم انتزاعي ، بايستي بسته آموزشي كه 
د تا بتوان در زمان بندي آموزش در در برگيرنده كليه موارد موردنياز در توصيف تعاملي تاريخي است طراحي و در اختيار معلمان قرار دا
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با اين حال با توجه به نتايج خوب اين روش ، تحمل سختي و مشقت آن در كاربرد اوليه مي تواند نتايج .  موارد الزم از آن بهره جست
  .خوبي را در آموزش به ارمغان آورد 
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