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  چكيده

كه در اين مقاله ابتدا  ، نگارندگان را بر آن داشت شيمياستفاده از روش هاي تدريس فعال فراگيرمحور،درده سال گذشته در آموزش 

روش  در پايانو  دادهطور خالصه موردبحث و بررسي قرار ه برا  »5E«يا»ساخت گرايي«و»دهپيش سازمان دهن«فعال  تدريسدو روش 

براي استفاده مدرسان محترم  صورت كاربرديه ب» طيف اتمي«با ارائه ي طرح درسي براي آموزش مفهوم را پيش سازمان دهنده تدريس 

  .د هندقرار  در اختيار كنفرانس شيمي

  

 شيميدهنده ، ساخت گرايي ، شيوه هاي فعال تدريس ، درس  پيش سازمان :كلمات كليدي

 

  مقدمه  -1

امروزه با تغيير جهت . رشد سريع و روز افزون دانش، لزوم تجديد نظر عميق و كلي در روش هاي تدريس را اجتناب ناپذير كرده است

ابعـاد مختلـف شخصـيت    ) روش هاي تدريس سـنتي انتقال معلومات مدرس با (گيري برنامه هاي درسي عالوه بر، رفع نيازهاي دانشگاهي

براي رسـيدن بـه ايـن مهـم روش هـاي      . انساني مورد توجه قرار گرفته و پرورش انساني مسئوليت پذير در زندگي اجتماعي مد نظر است

دگيري از طريـق  متنوع و الگوهاي نوين تدريس در دنيا مطرح شده و به تناسب موضوع تدريس به كارگرفته مي شـوند در ايـن الگوهـا يـا    

و مدرسان تواناي آن  شيميادان محترم به موازات اين  امور ضروري است  است. فعال شدن فراگيران  در گروه هاي كوچك انجام مي گيرد

اطالعات خود را افزايش داده و روش هاي تدريس خود را بهينه سازند زيرا يادگيري يك فعاليت اجتماعي بوده و ميزان يادگيري بـيش از  

  .وش به روش خاص يادگيري بستگي دارده

با توجه به مطالب مذكور و با عنايت به اينكه عده زيادي از مدرسان محترم به عللي از جمله توجه به موفقيـت در ادامـه تحصـيل در     

تدريس را ندارند و لـذا  عالقه اي به استفاده از شيوه هاي فعال ... مقاطع باال ، نداشتن وقت كافي،عدم تسلط به شيوه هاي جديد تدريس و

آموزش و افزايش رغبت مدرسان محترم در استفاده از روش هاي فعال تدريس ، يك  نمونه طرح درس ارتقاي سطح جهت دانش افزايي ، 

با  شيميقرار مي گيرد اميد است مورد استفاده قرار گيرد و مدرسان محترم  كنفرانسدر قالب روش پيش سازمان دهنده تهيه و در اختيار 

درك شرايط جديد و استفاده از علم و متدولوژي روز دنيا گام هاي موثر و بلندي براي پرورش انسان هاي كامل بر دارند و در تـدريس بـه   

 .جاي خسته كردن خود با روش هاي سنتي كم اثر از توانايي خود فراگيران در امر تعليم و تربيت كمك گيرند

 

 »هپيش سازمان دهند« تدريس مبتني بر-2

اگر بخواهيم روانشناسي تربيتي را خالصه كنيم خواهيم گفت بدون در نظـر گـرفتن پـيش آموختـه هـاي      « ديويد آزوبل معتقد است

  ».فراگيران ،آموزش را آغاز نكنيد

مان هدف وي،استفاده از الگوي پـيش سـاز  . آزوبل اولين صاحب نظري است كه تدريس با استفاده از پيش سازمان دهنده را ارائه كرد

]. دهنده براي ايجاد آمادگي ذهني براي دريافت مطالب جديد از طريق يك ساخت سازمان يافته بود ]1  
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  سازمان دهنده-2-1

وي ابتدا توجه فراگيران  . با روش پيش سازمان دهنده تدريس نمايدرا  2از فصل اول شيمي را » طيف اتمي« قصد دارد شيميمدرس 

آن را به هم راه دانش آموزان به طور كامل تجزيه و تحليل  ساختار دستگاه اشعه كاتديجلب مي كند او با رسم  اه اشعه كاتديدستگرا به 

همـان   5و4صفحه كه در ) تغيير گازهاي داخل لوله دستگاه اشعه كاتدي(مي نمايد و سپس آزمايش هاي تامسون را در مورد اشعه كاتدي

توجه به رنگ گاز هاي مختلـف  «ها، بررسي ها و آزمايش در اين . مورد آزمايش قرار مي دهد دانش آموزاناري گرفته اند با هم كفصل ياد 

توجه بـه رنـگ گـاز هـاي     (يك سازمان دهنده است كه يادگيري قبلي فراگيران را نظارت مي كند»  داخل لوله هاي دستگاه اشعه كاتدي

سازمان دهنده مي تواند  يك مفهوم و يـا بيـان   . خت شناختي  جديد ايجاد مي كنديك سا) مختلف داخل لوله هاي دستگاه اشعه كاتدي

سازمان دهنده ابزار اصلي ساختار شـناختي  . كننده يك رابطه باشد و در واقع مفاهيم و اصول را به طور مستقيم به فراگيران ارائه مي دهد

را به عنوان مطلـب پـيش گفتـار قبـل از ارائـه مطالـب درسـي و در        آزوبل سازمان دهنده . است و حفظ اطالعات جديد را تقويت مي كند

سطحي انتزاعي تر و كلي تر از خود مطالب درسي توصيف مي كند هدف سازمان دهنده توضيح مطالب مورد نظر،پيش از ارائه آن بـوده و  

وثرترين سـازمان دهنـده هـا آن هـايي     هم پيوستگي مطالب پيش آموخته را با مطالب جديد بيان كند مـ ه پارچگي و ب نيز سعي دارد،يك

هستند كه از مفاهيم و اصطالحات و فرضيه هاي شناخته شده براي فراگير اسـتفاده مـي كننـد و بـا مقيـاس هـا و شـكل هـاي مناسـب          

م؟ جاست كه چرا سازمان دهنده اي كه مبتني بر آموخته هاي قبلي و روشن كننده آن هاست اسـتفاده مـي كنـي    اما سوال اين. همراهند

  .نهفته است» يادگيري معني دار«پاسخ اين پرسش در مفهوم  

  

  يادگيري معني دار 

عامل اصلي و تعيين كننده ميزان معني دار بودن مطالب جديد و مقدار دريافت و نگه داري آن در ذهـن ، مقـدار سـاخت شـناختي      

اين عمل را مي توان با ارائه روابط حاكم . بلي فراگيران  افزودموجود در فرد است قبل از عرضه موثر مطالب  جديد بايد بر پايداري دانش ق

بر اطالعات قبلي آنان انجام داد و سازمان دهنده دقيقا اين عمل را محقق مي كند و باعث تحكيم ساخت شناختي فراگيران  شده و كسب 

نوعي يادگيري كه ميان ( در مقابل يادگيري طوطي وارآزوبل يادگيري معني دار را . و نگهداري اطالعات جديد را براي آنان آسان مي سازد

قرار مي دهد و در ضمن اشاره مي كند كه اگر ذهن فراگيـران  بـا   .) محتواي آن با آموخته هاي قبلي فراگير هيچ ارتباطي برقرار نمي شود

پـس نقـش سـازمان دهنـده     . بـود  ارائه پيش سازمان دهنده براي دريافت و پردازش اطالعات آمـاده شـود يـادگيري طـوطي وار نخواهـد     

]. چيست؟جز قاعده مند كردن آموخته هاي قبلي فراگير و سپس توسعه وتحكيم ساخت شناختي وي براي سازماندهي اطالعات جديد ]2  
  

  مراحل الگوي پيش سازمان دهنده 2-2

  مرحله اول،ارائه سازمان دهنده

و ارائه ) براي جلب توجه و هدايت فراگيران در جهت اهداف يادگيري( روشن ساختن هدف درس: اين مرحله تركيبي از سه فعاليت است

كه به يك عبارت ساده خالصه نمي شود بلكه حول مفهوم اصلي  يا فرضيه هاي يك درس ساخته مي شـود و ذهـن بايـد    ( سازمان دهنده

اهميت آموخته ها (يادآوري آموخته ها و دانش هاي مرتبط قبلي  و) آن را كشف كند و مطالبي متمايز تر و كلي تر از مطالب درسي است

  .) و اطالعات  فراگير از تجارب و دانش قبلي خود كه با مطالب جديد و سازمان دهنده مرتبط مي باشد

 مرحله دوم، ارائه مطالب درسي

طرز ارائـه مطالـب بايـد    . طرح يك داستان باشدقالب ارائه مطالب جديد مي تواند سخنراني،بحث كالسي،نمايش فيلم،انجام آزمايش و يا 

  .طوري باشد كه فراگير بتواند نظم منطقي مطالب و ارتباط آن را با سازمان دهنده درك كند

  مرحله سوم،استحكام بخشيدن به ساخت شناختي فراگير

عاليت هايي كه مي توانـد ايـن امـر را    در اين مرحله وظيفه اصلي گره زدن مطالب جديد به مطالب قبلي يا سازمان دهنده است يكي از ف

  :محقق كند، يادگيري فعال است كه مي تواند به صورت هاي زير انجام پذيرد و از فراگيرخواسته شود تا

 .نحوه ارتباط مطالب جديد به سازمان دهنده را بيان كند -1

 .مثال هاي بيشتري براي مفاهيم يا مطالب آموخته شده ذكر كند -2

 .گان و تفكر خود ارائه كنداساس مطالب را با واژ -3
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 .مطالب را از جنبه ها و ديدگاه هاي ديگري بررسي نمايد -4

آزوبل در واقع مارا به روشي براي بهبود ارائه مطالب و توانـايي فراگيـران  در سـازماندهي آموختـه هـاي جديـد و توسـعه ديـدگاه         

  .شناختي آن ها ترغيب مي كند

  

  )5E(»ساخت گرايي« الگوي تدريس-3

همواره با ارائه مسائل و سواالت مختلف در پي آن بود كه دانشجويان خود را به تجزيه و تحليل و تفكر درباره ي خود و محيط  سقراط

روسو نيز اعتقاد داشت كه تجربه ي مستقيم با مسائل يا محيط را بايد در سرلوحه امور آموزشي قرار داد تا يادگيرنده خود به پديده .وادارد

]. شيوه ي عمل خود را نسبت به آن ها معين سازد ها معنا دهد و ]3  

ساخت گرايان توصيه مي كنند كه به جاي تالش براي مجسم كردن يك واقعيت بيروني براي دانش آموختگان  شايسته اسـت بـه آن   

بكـارگيري روش تـدريس سـاخت گرا،درپـي آن     ها كمك كنيم تا خود تجسم معنا داري از دنياي بيرون به وجود آورند به اين ترتيـب بـا   

هستيم تا فراگيران طي تالش براي حل مسائل علمي ، فرصت  سازماندهي و  بازسازي ادراكات خـود را داشـته باشـند و  هـر يـك بـراي       

شبيه يك كارگاه آموزشـي  . ي كه به اين روش اداره مي شودپس كالس درس. راه هاي متعدد و مختلفي پيش گيرند» دانش« رسيدن به  

  .خواهد بود

  

  مزاياي روش ساخت گرا 

اين روش فرصت كشف فعال، كاوشگري ،تفكر خالق و آزمايش را در اختيار فراگيـران قـرار مـي دهـد و موقعيـت هـا و قالـب هـاي          

و فراگيران را براي تحليل و تفسير و پيش بيني ترغيب مي كند و گوناگون آموزشي مانند گزارش كردن و بحث و گفتگو را فراهم مي كند 

شروع مي Eآن با حرف  نيز شهرت دارد زيرا در پنج مرحله كه نام انگليسي هر مرحله ي»5E«اين روش به . بر سواالت باز پاسخ تاكيد دارد

 .شود، برنامه ريزي و اجرا مي شود

  

  مفهوم ساخت

. هيم مربوط به يك نظام دانشي، يك رخداد و يا حادثه است كه شبكه ي مفهومي تشكيل مي دهندمنظور از ساخت، شبكه اي از مفا 

  .فراگير بايد به صورت آگاهانه  و به منظور معنا بخشيدن به انواع پديده هاي مشاهده شده  اقدام به ايجاد ساخت ذهني نمايد

دو مفهوم مرتبط بـه هـم   »اتم   ا بر انگيخته گي اتم و ساختار اوربيتالياتم و ي طيف اتمي و ساختار اوربيتالي« به عنوان مثال،مفاهيم

  .طرح مي شوند و يك شبكه مفهومي تشكيل مي دهند  شيميهستند كه در قالب يك نظام دانشي در 

  

  .5Eمراحل تدريس به روش 

 )Engaging(مرحله اول، درگير كردن

ريق انجام يك فعاليت،طرح يك سوال جالب،نشان دادن يك فيلم و يـا انجـام   در اولين مرحله،بايد حس كنجكاوي و عالقه فراگير از ط

يك آزمايش تحريك شودتا توجه كالس به موضوع درسي جلب گردد انگيزه را مي توان به عنوان نيروي محـرك فعاليـت هـاي انسـاني و     

  .عامل جهت دهنده آن تعريف كرد پس انگيزه،عامل فعال ساز رفتار انسان است

  )  Exploration(م،كاوشمرحله دو

در اين مرحله،فراگيران در حيطه فعاليت مشخص شده به تفكر آزاد مي پردازند اين مرحله به فراگيران در ايجـاد يـك قالـب و چهـار     

چوب فكري براي تشكيل مفاهيم جديد كمك مي كند كار به صورت گروهي آغاز مي شود و گروه ها در اين مرحله فعاليـت هـاي زيـر را    

  م خواهند دادانجا

  انجام فعاليت هاي خواسته شده توسط مدرس *

  مشاهده ي دقيق و يادداشت برداري *

  بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع مورد آزمايش *

  پيش بيني راه حل ها و پاسخ هاي احتمالي و فرضيه هاي جديد*
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مشاهده كرده و با طرح سواالت تفكر بر انگيز،بحـث  مدرس فعاليت ها را به دقت . نقش مدرس در اين مرحله،راهنمايي و مشاوره است

  .هاي دورن گروهي را تقويت مي كند

  )Explanation(مرحله سوم،توصيف

بـراي مـدرس  و   (به شرح و توصيف دقيق مشاهدات خود بـه صـورت كتبـي و شـفاهي    -1:در اين مرحله از فراگيران خواسته مي شود

اين عمل باعث تقويت مهارت تفكر انتقـادي و تجزيـه و   . ضيح منطقي و مستدل ارائه كنندبراي مشاهدات خود تو-2.بپردازند)اعضاي گروه

 .تحليل فراگيران مي شود

  )Explanation(مرحله چهارم،گسترش

بيان مثال هاي اضافي و نكات بيشتر درباره موضوع اصلي مي توانـد  . در اين مرحله،پيرامون مفاهيم اصلي درس مطالبي ارائه مي شود

فراگيران همچنين مي توانند با مراجعه بـه كتـب و منـابع    .اگيران در حل مشكالت خود و پاسخگويي به پرسش هاي خود كمك كندبه فر

  .مرتبط ديگر،اطالعات خود را افزايش دهند

ورش توانـايي  از فراگيران خواسته مي شود تا از آموخته هاي خود براي بسط و تعميم به ديگر مفاهيم استفاده كنند اين عمل باعث پر

  .كاربرد مفاهيم در موقعيت هاي جديد مي گردد

  )Evaluation(مرحله پنجم،ارزشيابي

كار گرفت در اين روش تدريس،ارزشـيابي  ه نمي توان براي تمام روش هاي تدريس، ارزشيابي كامال قالبي و مشخصي را تجويز كرد و ب

چرا كه معنايي كه يادگيرنده به واقعيت هاي .حاصل از فرآيند دانش سازي است فرآيند دانش سازي فراگيران، ارزنده تر از ارزشيابي دانش

ارزشيابي اين روش،در .پس فرآيند ها را بايد ارزشيابي كرد نه رفتار نشان داده شده را.بيروني مي دهد به فرآيند هاي ذهني او وابسته است

در مرحله آخر ارائه يك گزارش كامل از فعاليت گـروه مـي   . آغاز مي شودواقع ارزشيابي مستمر درطول انجام فعاليت است و از مرحله اول 

معيارهاي ارزشيابي را نيز مي توان در مواردي با نظر فراگيران تعيين كرد،تاارزشيابي گروه هـا بـا   . تواند روش مناسبي براي ارزشيابي باشد

گروه ديگر قرار داد و يا از هر گروه خواست با توجه بـه معيـار    چنين مي توان گزارش يك گروه را در اختيار هم. دقت بيشتري انجام شود

]) خود ارزيابي(هاي تعيين شده در كالس،گزارش كار خود را ارزشيابي كنند  ]4  

در پياده مي شود تـا نمونـه اي از بكـار گيـري ايـن روش       طيف اتميدر اين قسمت الگوي تدريس پيش سازمان دهنده براي تدريس 

  .ارائه گردد شيميتدريس مفاهيم 

  

  )طرح درس(مراحل اجراي تدريس-4

  مرحله اول

  :سه فعاليت مربوط به مرحله اول به صورت زير اجرا مي شود :ارائه سازمان دهنده 

  .انجـام مي شود» يادآوري دانش قبلي«در قالب پرسش هاي زير و پاسخ هاي ارائه شده ي فراگيران 

، شكل آزمايش رونتگن را رسم كرده و آن را تجزيه و تحليل نمايـد  ،را رسم كرده و به طور كامل شرح دهيد شكل دستگاه اشعه كاتدي

 پاسخگويي فراگيران به سواالت فوق آن ها را تا رسيدن به ايـن ( يك صفحه تلويزيون كاتدي را رسم كرده و آن را بررسي نماييد  شكل

بـا انجـام    ).است پـيش مـي بـرد    شيمييك امر مهم در علم  مسير ذرات اشعه كاتدي زهاي موجود درااشعه كاتدي نور حاصل از گكه 

يك د ستگاه عكس برداري راديولوژي چگونه كـار   ، مشخص كنيد كهنور و رنگ گازهاي مختلف را بررسي كنيد ،آزمايش هاي تامسون

از روي توجـه و پاسـخ هـاي    .) قـرار مـي دهـيم    را مرحلـه بـه مرحلـه در اختيـار فراگيـران      وسايل آزمـايش  در اين قسمت( مي كند 

با بررسي آزمايش هاي تامسون و نورهاي متفاوت حاصل از گازهاي گوناگون ثابت مي شود  «فراگيران،سازمان دهنده مشخص مي شود،

 .در نهايت با طرح مطلب زير هدف درس به وضوح بيان مي شود» .كه مواد مختلف نورهاي متفاوتي دارند

  ».ش رونتگن براي هر عنصري ايجاد  نور مشخص و معيني مي كند انجام آزماي«

 مرحله دوم

  .صورت زير به فراگيران ارايه مي شوده ب طيف اتميدر اين مرحله مطالب جديد مربوط به  :ارائه مطالب درسي
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از فراگيـران مـي خـواهيم     سـپس  وآن را به رنگ هاي سازند ه آن تجزيه مي نمـاييم  ،قرار داد ن يك منشور در مسير نور سفيدبا  -1

 .را تكرار نمايند انجام آزمايشخودشان 

توسـط  كـه  بخار جيوه و بعضي عناصر ديگر را  ،استفاده از دستگاه طيف سنج نشري خطي طيف هاي نشري خطي گاز هيدروژنبا  -2

وزان به اين نتيجـه برسـند   دانش آموزان تهيه شده مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند در اين قسمت سعي مي شود  كه خود دانش آم

]. دف نشري خطي مخصوص به خود را د اركه هر عنصر طي ]5  

اطالعات جديد را ، در ادامه از فراگيران مي خواهيم با روخواني درس از كتاب و بحث در مورد مشاهدات مرحله فوق در گروه هاي خود 

  .دريافت و از آن ها يك ليست تهيه نمايند

  حله سوممر

  استحكام بخشيدن به ساخت شناختي فراگيران

سواالت زير مطرح مي شـود تـا فراگيـران در قالـب     . در اين مرحله،از يادگيري فعال استفاده مي شود تا اهداف اين مرحله محقق گردد

صري طيف نشري خطي هر عن؟چرا براي .طـرح مي شود آزمايش هاي تامسون طيف هاي اتميچــرا بعد از .بحث گـروهي پاسخ دهند

  ]6[ ؟.چيست تفاوت طيف نشري خطي با طيف جذبي در؟ .مشخص و معيني وجود د ارد

  .با پاسخ دادن دانش آموزان به سواالت فوق تدريس به پايان مي رسد
 

  : نتيجه گيري-5

هاي آموزشـي در جهـان تعلـيم و     اتكا به تجارب، آموخته ها،عاليق و توانايي هاي فراگيران در امر ياددهي يكي از مناسب ترين روش

تربيت امروزي است پس مربيان و مدرساني موفق به ياددهي و تعميق آموخته هاي فراگيران مي شوند  كه برنامه هاي آموزشي خود را بر 

  تحقيقات نشان داده است اين مدرسان . پايه تجربه و كاوش خود فراگيران پايه ريزي مي نمايند 

نهاد مي شـود كـه مدرسـان     لذا پيش. د و فراگيران ، لذت يادگيري و ياددهي در كالس را زياد مي كنندضمن كاستن از خستگي خو

   .محترم در شيوه هاي تدريش خود ازروش هاي فعال آموزشي استفاده نمايند تا از آموزش موثر بهره مند گردند
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