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  چكيده

وارد شدن در از بخاطر درس هاي شيمي و فيزيك و رياضي و كه دارند  يجسمي بخاطر مشكالت-افراد داراي ناتواناييهاي ذهني

امروزه با استفاده از روشهاي تدريس گوناگون اين مشكالت حل شده است و ميزان ياددگيري در اين  .هاي علوم پايه هراس دارند رشته

با استفاده . كند مطالب را بهتر متوجه شوند مي كمكآموزان  است كه به دانش روشيتصوير سازي ذهني روش  .دروس افزايش يافته است

  .شود آموزان تبديل مي سازي مطالب پيچيده شيمي به مطالبي ساده و قابل فهم براي همه دانش تصويراز روش 
  

  تصوير سازي ذهني، شيميناتوانايي جسمي، يادگيري،  ناتوانايي ذهني، :ها كليد واژه

  

  مقدمه

شوند كه با آموزش خوب  امعه روبرو ميسر راه خود در ورود به جبر افرادي كه داراي ناتواناييهاي جسمي هستند با موانع بزرگي 

بيشتر به  نياز دارد، عمليكمتر به حضور فيزيكي و كار  ي صنعتي و آموزشيامروزه بيشتر فعاليتها. توانند اين موانع را پشت سر بگذارند مي

كر، صالحيت و مسئوليت پذيري به همين خاطر مراكز آموزشي به دانش، فرايند يادگيري، تف ]1. [گيرد صورت كنترلي و ادراكي انجام مي

بيشتر ] 5.[دهند اين زمينه را توسعهدر جامعه، هنر و خالقيت توسط فراگيران اهميت بيشتري داده، تا بتوانند ميزان ياددهي در 

 National Scienceهايي هستند اما با اين حال طبق گزارشهاي  داراي محدوديت ... جامعه و ،آموزان ناتوان از طرف اوليا دانش

Foundation  هاي علوم پايه يا مهندسي مدرك  توانستند در رشته 1997از افراد با ناتواناييهاي كه داشتند در سال نفر  320كمتر از

موفق به اخذ مدرك دكترا در  2007اقاي دكتر كريستوفر سي ولز با اينكه نابينا، ناشنوا و الل هستند در سال ] 1.[دكتري دريافت نمايند

كه تمايل بسياري به فعاليت در  .شده و موضوع پايانامه وي راجع به نقش مولكولهاي اروماتيك در نانو تكنولوژي بوده است رشته شيمي

نمايد تا به راحتي بتوانند خود را با  محيط و شرايط افرادي مثل خود ايجاد انگيزه  عت و يا تدريس در  دانشگاه دارند و دوست دارند درصن

خوشبختانه .آموزان هراس دارند برخي مراكز آموزشي يا دبيران از رويارويي با اين گونه دانشاين موفقيتها اين وجود  با] 6[ .وفق دهند

گام اول در رابطه با آموزش شيمي و مناسب ] 1.[نيازهاي اوليه اموزش اين افراد ساده و ارزان و تنها به يك مقدار تالش مضاعف نياز دارد

 .كه معلم بايد بداند كه شيمي ساختار و بدنه دانش و راهي براي فكر كردن است و تنها راهنمايي بيش نيست بودن نوع تدريس اين است

   :لذا در اين راستا بايستي با

 آموزش فيلسوفانه                     -1

 تبطربرنامه آموزشي م  -2

 روش تدريس مناسب -3

 تشخيص و ارزيابي مناسب -4

 اي مناسب پيشرفت حرفه -5

  ]  2[.ا براي فراگيران مختلف قابل درك و پذيرش نمايدمفاهيم شيمي ر
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  روش تدريس

  روش سخنراني- 1

معلم  .بهتري است سخنراني روشاموزان زياد باشد روش زمانيكه تعداد دانش .اموزان غير فعال هستند در اين روش معلم فعال و دانش

آموزان خيلي كمي در اين روش مطالب را ياد  معموال دانش .دهدارائه  تواند كالس را كنترل و اداره نمايد و مطالب بيشتري به راحتي مي

معلم در ] 3.[نمايند اكثر معلمان حفظي از اين روش براي تدريس خود استفاده مي ]7.[گيرند و كالس اغلب اوقات خسته كننده است مي

و آن را با  )بخصوص سال اول دبيرستان(نمايد اموزان را كشف جلسات اول و دوم كالس بايستي با كمي دقت و تفحص  نيازهاي دانش

و كم شنوا در كالس  آموز نابينا يا ناشنوا يا كم بينا اگر دانش .معلمين بهترين رابط در اينگونه موارد هستند .دفتر آموزش در ميان بگذارد

آموزان  دانش .قرار بگيرندجلوي ديد معلم  اينگونه افراد بايد در جاي مناسب بنشينند بطوريكه در .باشد بايد خيلي با احتياط عمل كند

و زمانيكه بر  معلم با حضور چنين دانش آموزاني سر كالس بايد آرام و واضح صحبت كند. ناشنوا يا كم شنوا بايد دقيقا روبروي معلم باشند

آموزان است  كند كه پشت به دانش ه مياشار )اورهدطريق از (نويسد و يا به تصاوير نشان داده شده  ميروي تخته سياه يا وايت برد مطلبي 

در هنگام بايد معلم  .از صحبت كردن خودداري نمايد، در اين حالت امكان دارد افراد ناشنوا برخي از مطالب اصلي را از دست بدهند

اگر . استفاده نمايد تدريس در اين كالسها از طفره رفتن و پيچاندن مطالب اجتناب كند و از پرسش و پاسخ و از فرصتهاي يادگيري فعال

آموزان  در طول تدريس به دانش .آموزان بخواهد به آن پاسخ دهند شود آن را تكرار نمايد و از دانش آموزان مطرح مي سوالي از طرف دانش

ورت حضور در ص .و يا جزوه درسي خود را به صورت ديجيتالي يا كپي شده در اختيار آنها قرار دهد كننديادداشت بدهد مطالب را اجازه 

براي مثال  .آموزان نيز قابل فهم باشد كلمات دقت كافي داشته باشد تا مطالب براي آن دانش بكاربردنمعلم بايد در  افراد نابينا در كالس،

 40درجه سيلسيوس تا  10بگويد از دماي  "از اين دما تا اين دما" بجايبگويد سديم هيدروكسيد و يا  "اين تركيب"بجاي اينكه بگويد 

در روش سخنراني بطور ناخودآگاه مطالب  ]1.[استفاده نمايد "اين واكنش"درجه سيلسيوس و يا از واكنش برم با پتاسيم كلريد بجاي 

آموزان و در چارچوب مراجعي باشد كه ياددگيري مفاهيم جديد را  شود بنابراين مطالب بايستي طبق تجربه و عقايد دانش سريع بيان مي

 .آموزان مشورت نمود كه براي تهيه انها ميتوان با دانش. بصورت اورهد يا پاور پوينت تهيه شوداست مطالب بهتر . نمايد براي آنها راحت تر

آموزاني كه چشمانشان به تاريكي حساس است يا حساسيت باال نسبت به طول موج نور دارند استفاده از رنگ آميزي  اين كار براي دانش

  ]2-1. [سودمند خواهد بود مناسب،
  

  روش شبيه سازي يا تصوير سازي 

را تغيير دهند و ياد بگيرند فكر كنند كه چه  فكارشانخواهند كه ا آموزان مي دهد كه دانش هاي دانشمندان روانشناسي نشان مي يافته

با استفاده از آن ] 4.[لذا تصوير سازي يك روش بهتر و مدرك قدرتمند براي ايجاد انگيزه و تفكر علمي است] 5.[چيزي بايد انجام دهند

تر  كه درك آنها سخت... تصوير سازي بويژه در تدريس ساختار اتم، پيوند شيميايي و  .آموزان بهتر و مفيدتر است درك مطلب براي دانش

موزان آ تصويرسازي سطح توانايي ياددگيري دانشو گزارشهاي بسياري توسط محققان ارئه شده كه مدلهاي ذهني .باشد تر مي است مناسب

آموزاني كه تمايل به پيشرفت دارند و بصورت خودآموز به تحصيل ادامه  باشد و اين روش براي دانش آمد مي را باال برده و بسيار كار

  ]5. [دهند نيز مفيدتر خواهد بود مي

با . بهره بردازي ميتوان س آموزان نابينا خواهد بود لذا براي راحتي اينكار از روش مدل موازنه كردن يك مبحث سنگيني براي دانش

شناسايي لمس نمايند و آنها را تا  هقرار داد آموزان دانشو در اختيار  هساختمولكولهاي معادله شيميايي را  ،استفاده از مدلهاي مولكولي

ام آزمايش يا انجام براي انج هاي رايانه برنامهتوانند از  آموزان ناتوان مي بيشتر دانش ]1[.شروع كردتوان  ميكنند و سپس تدريس را 

توانند شغل خود را نيز پس  استفاده كنند و با كسب دانش فراوان در اين زمينه مي... افزارهاي شيمي و  افزاري و ساخت نرم فعاليتهاي نرم

  ]6.[التحصيلي تضمين نمايند از فارغ
  

  آزمايشگاه

و براي انجام آزمايشها بايد به آزمايشگاه  .نيز نياز دارد شيمي جزوه درسهايي است كه در كنار آموزش نظري به آموزش عملي و تجربه

آموزاني كه  دانند كه كالسهاي درس و آزمايشگاه به طور استاندارد طراحي و ساخته نشده است در نتيجه دانش همه ميرفت در حاليكه 
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اگر كالس . بتواند اين مشكالت را حل نمايدلم بايد بنابراين مع .آموزان نابينا با مشكالتي زيادي روبرو هستند داراي ويلچر هستند يا دانش

طبقه باالست آن را به طبقه پايين منتقل نمايد و يا زمان كافي براي رفتن و جابجا شدن در نظر بگيرد و يا قبال اعالم نمايد  )آزمايشگاه(

برخي از معلولين از رفتن به آزمايشگاه  .آموزان ناتوان به راحتي بتوانند جابجا شوند تا دانش .)جلسه بعد در آزمايشگاه باشيد... در ساعت (

ايمني و مشكالت  ،آموزان را با قوانين در اينگونه موارد معلم بايستي يك جلسه توجيهي تشكيل دهد و همه دانش، كنند خودداري مي

معلم . توانند كارشان را انجام دهند لچر يا نابينا در صورت داشتن يك دستيار بهتر ميآموزان داراي وي دانش .احتمالي آزمايشگاه آشنا نمايد

اين موارد را رعايت نمايد و آنها را در گروههايي قرار دهد كه خودشان تمايل به همكاري با  ،آموزان تواند در انجام كار گروهبندي دانش مي

ر كنار دست افراد داراي ويلچر باشد و از قرار دادن لوازم زياد در زير دست افراد نابينا كه مواد د بايد دقت شوددر آزمايشگاه  .انها دارند

كند و انها را از جابجايي زياد و  آموزان ناتوان مي استفاده از آزمايشگاههاي الكترونيكي كمك بزرگي به معلمين و دانش .دشوخودداري 

  ] 1. [دارد حتي از بروز خطرات احتمالي دور نگه مي
  

  آزمون

معلم بايد در زمان آزمون بسيار . آموزان ارزيابي شوند آموزان يا روش موثر تدريس بهتر است دانش براي اطالع از ميزان فراگيري دانش

زمون آموزان زمان آ اما بخاطر ناتواني برخي دانش. آموزان توانا و ناتوان استفاده نمايد شكيبا و هوشيار باشد و از سواالت يكسان براي دانش

ه نمايند و را براي آنها افزايش دهد و يااجازه دهد يك نفر در نوشتن به افراد ناتوان يا نابينا كمك نمايد و يا افراد نابينا از خط بريل استفاد

  ]1.[ت افراد نابينا هم بايد به صورت خط بريل طرح گرددسواال
  

  بحث و نتايج

ندارد  اضافيتالش  و نيازي به كار و تري است ارزان تر و مان حفظي روش سادهبخصوص معل استفاده از روش سخنراني براي معلمان،

درس و بودن آموزان مطالب را فهميده و اغلب اوقات بيشتر آنها بخاطر يكنواخت  اما تعداد كمي از دانش .و اغلب معلمان راغب ان هستند

اما با مطرح كردن يك سوال و خواستن . آنهاستمت و منفعل بودن علت اين امر صا .روند صدا و نور نامناسب خسته شده و بخواب فرو مي

دهند و بالفاصله بعد از مطرح كردن  بسياري از معلمان متاسفانه حوصله زيادي بخرج نمي .نموداين مشكل را حل  توان مي پاسخ از آنها

نبايد خودمان به سوال جواب  .شود آموز گرفته مي نشفكر كردن از دا اجازهاين كار  بادهند  خودشان پاسخ را مي ،سوال و چند ثانيه مكث

هر چند جواب آنها اشتباه  فكر كنند حتي ميتوان به آنها اجازه داد تا جلسه بعد روي سوال فكر كنند،تا دهيم بايد به انها فرصت دهيم 

استفاده از پاسخ خود انها به سوال پاسخ باشد و بايد سعي كرد از جواب اشتباه آنها هم استفاده نمود و سوال ديگري مطرح نمود و با 

آموزاني كه منزوي و يا خجالتي هستند نيزاحساس راحتي نموده  بطور ناخواسته وارد  شود تا دانش اين امر باعث مي) بحث و بررسي.(داد

اما برخي از مطالب . باال برد توان ميزان ياددگيري را در اين حالت مي .اظهار نظر نمايند و خودبخود بر مشكل خود غلبه كنند بحث شده،

در اين  .باشد مي )آموزان كند ذهن بخصوص دانش(آموز نها بحث كنيم باز خارج از توان درك دانشآهستند كه هر چه قدر هم بر روي 

صل دوم شيمي در فبراي مثال اثر پوششي . كند آموزان راحت مي راي دانشبحالت بايد از تصاوير و مدلهايي استفاده نمود كه درك آن را 

تصوير يك با استفاده از اما  .را در نظر بگيريد مفهوم آن هرچه قدر هم بصورت تئوري توضيح داده شود قابل درك نخواهد بودسال دوم 

من اين مطلب را با استفاده از ديوار دفاعي در فوتبال براي  .خواهد شدآموزان  دانش رايبساده، آسان و قابل فهم سازي ذهني 

قبل از . فرض كرديماثر هسته را كند هسته و توپ  الكترونهاي اليه آخر و شخصي كه توپ را پرتاب مي را دروازه .زان مطرح كردمآمو دانش

دهد و اجازه  در واقع دروازه را پوشش مي شود گرفته ميو ديد شوت كننده را  شود تشكيل ميشوت كردن ديوار دفاعي جلوي دروازه 

در اينجا تعداد افرادي كه جلوي دروازه ديوار دفاعي را تشكيل دادند تعداد الكترونهايي هستند كه در . زه شوددهد كه توپ وارد دروا نمي

يك عنصر وجود دارد كه هرچه تعداد افرادي كه ديوار دفاعي را تشكيل داده، بيشتر و به هم نزديكتر باشند احتمال باز شدن دروازه به 

نفر پاسخ درست  21نفر  22سوالي كه در آزمون پاياني در اين مورد مطرح شده بود از . باشد تر ميرسد در واقع اثر پوششي بيش صفر مي

هاي  هم در پايه ديگري مطالبو )  Ba   ,  K كدام يك از عناصر زير داراي اثر پوششي بيشتري است؟: سوال اين بود.( داده بودند

آموزان از همه  سال گذشته تدريس شده و دانش 8در طي ازي و شبيه سازي تصوير ساستفاده از با دانشگاهي  اول، دوم، سوم و پيش
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در اين كالسها مورد آزمايش قرار گرفتند و نتايج بهتري از روش سخنراني در ...سطوح توانايي و ناتوانايي يادگيري و معلول جسمي و 

    : دهيم د بررسي قرار ميي ديگري را مور نمونه. يادگيري مطالب و ماندگاري انها در حافظه بدست آمد

ن آبعد  برداشته و بطري خالي را ) فصل دوم شيمي سال اول دبيرستان( .فشار هوا در درون بطري با فشار هواي بيرون آن يكي است

وار را هم كه دي در جواب گفتماما من  .كه من فشار دادم بودپاسخ آنها اين  آموزان پرسيدم علت ان را از دانش .شدمچاله  ادمرا فشار د

زور همان نيروست و فشار با نيرو در ادامه توضيح دادم كه .رسد بود كه زور من به ديوار نميپاسخ آنها اين  .ريزد دهم چرا فرو نمي فشار مي

ي بطري رابطه مستقيم دارد پس چون نيروي من كمتر از ديوار بود نتوانستم ديوار را جابجا كنم اما نيروي دست من از هوا بيشتر بود هوا

پس نيروي  .شود بطري مچاله نمي ،درون و بيرون آنهوا در  بخاطر وجودي به بطري وارد نشود يپس اگر هيچ نيرو .را از آن خارج نمود

وقتي سوالي از اين مبحث  .شود فشار هوا در درون و بيرون بطري يكسان بوده به همين خاطر بطري مچاله نمي يعنياست  ثابت هوا

اين آزمايشات نشان . به سوال پاسخ درست داده بودند) دقيقا خاطرم نيست(آموزان غير از چند نفر  اكثر دانشنفر  84مطرح شد از 

توان گفت كه  ميبه جرات و  دهد شود و مدت ماندگاري مطالب را در ذهن افزايش مي سازي باعث ياددگيري بيشتر مي تصويردهد كه  مي

عالوه بر اينكه ميزان يادگيري افزايش  .)در دانش آموزان ناتوان(درصد افزايش داد 80يري را به با مدلسازي ذهني ميتوان فرايند ياددگ

  .شوند آموزان ايجاد انگيزه شده و بيشتر تشويق و عالقه مند به شيمي مي يابد در دانش مي
  

  پيشنهادات

  .دگي روزمره با انها بيشتر سر كار دارندآموزان در زن سازيهايي استفاده شود كه دانش در تدريس از مدلهاي ذهني يا شبيه .1

  .توان در ساختن مدلهاي تصويري كمك گرفت آموزان مي از خود دانش .2

ايل شدن بين قبنابراين بايستي از تبعيض  اموزاني كه داراي ناتواناييهاي جسمي هستند بسيار حساس و شكننده بوده، دانش .3

  .آموزان اجتناب نمود دانش

فرصت صحبت كردن را از آنها  شيم و اجازه دهيم انها در كالس راحت تر نظرات خود را بيان كنندآموزان دوست با با دانش .4

 . با اين عمل از استرس انها از حضور در كالس بكاهيم نگيريم

 .آموزان هم بخواهيم به آنها كمك نمايند و از ساير دانش سركوفت زدن و تحقير كردن آنها در كالس خودداري كنيماز  .5
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