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  چكيده 

 بـه  راهبردهـايي كـه  ي  هتوسع و داده روي ،محور آموز دانش و فعاالنه يادگيري - ياددهي كاربرد در بسياري تحوالت اخير سالهاي در

 اهداف به دستيابي براي گذشته روندهاي در تحول ايجاد لذا.  است يافته افزايش، كند مي كمك يكديگر با مؤثر همكاري در نآموزا دانش

با توجه به رشد علمي و فناوري در جوامع و براي رسيدن به قلـه هـاي دانـش ، روشـهاي تـدريس و       .  است ناپذير اجتناب آموزشي نظام

آنها را براي يادگيري بهتر و معني دار بـه  شنايي پيدا نمايند و آموزشي در دنيا آمعلمان به تكنيكهاي جديد  موزش نيز بايد تغيير كنند وآ

 ريـزي  برنامه فرآيند مهم اجزاء از يكي نوسازي و بهسازي صدد در يادگيري - ياددهي الگوهاي نوين اجراي طرح راستا اين در. كار گيرند 

 : هاي فعـال و  نـوين آموزشـي ماننـد    لذا در ايـن مقالـه روشـ    .شي در انتخاب روشهاي تدريس استمحتواي آموز سازماندهي يعني درسي

 آن ، بـراي كـاربردي شـدن   كاوشگري، شبيه سازي، نقشه هاي مفهومي ، الگوي بديعه پردازي و نقش بازي در آموزش توضيح داده شده و

  .ارائه گرديده است 2مثالهايي از  مفاهيم درس شيمي 
  

  روشهاي فعال آموزشي ،  نقشه هاي مفهومي ،  شبيه سازي ،  بديعه پردازي :كليدي  واژه هاي
  

  مقدمه -1

بررسي ويژگي ها ورفتار . ثير قرار داده استأياد گيري علم شيمي را تحت ت - عوامل مختلفي شيوه هاي ياددهي 21با ورود به قرن 

چشم مسلح و حتي ميكروسكوپهاي قوي نيز قابل مشاهده نيستند، اغلب  مواد شيميايي كه در اندازه هاي مولكولي و اتمي هستند وبا

اين  به ساختار مولكولي آن توجه شود كه بايد براي رسيدن به شناخت دقيقي از ماده.  مشكل است و منجر به كج فهمي مي گردد

 .شود مي وند هاي شيميايي شروعاز شناسايي اتمها و مولكولها، معادله ها و فرمولهاي شيميايي ، ساختار اتم و پي شناخت

 به با توجه و اخير هاي دهه در بويژه اجتماعي، و اقتصادي سياسي، مختلف داليل به ما آموزشي نظام كه نيست پوشيده كسي بر

 موجب خود و بعضا نبوده توسعه هاي برنامه نيازهاي پاسخگوي بايد كه آنگونه اقتصادي، و اجتماعي هاي عرصه در شتابان هاي دگرگوني

 .است گرديده بيشتر بحران و معضل ايجاد

در روشهاي سنتي و انفرادي ، ياد گيري معني دار صورت نمي گيرد و مفاهيم به صورت سطحي آموزش داده مي شود و اين امر باعث 

. ي كشور هاي بيكانه با شيمفناوري ها. شده است كه در جامعه ما به نياز هاي اصلي و اساسي جامعه نتوانيم بپر دازيم و محتاج به علوم 

  .اما روشهاي نوين آموزشي و روشهاي فعال در تدريس مي توانند فرا گيران را به امر پژو هش و تحقيق رهنمون شوند 

  : از عبارتند انفرادي و سنتي هاي رويكرد بر مشاركتي و فعال رويكرد هاي برتري از ديگر برخي

  .آموزند مي معلم از هم و يكديگر از هم زانآمو دانش مشاركتي، و فعال رويكرد در  -1

 .شود مي آموزان دانش در يادگيري افزايش موجب فعال مشاركت -2

 راه و تر تازه اندازهاي چشم بيشتر، و بهتر هاي نظرگاه به ميتواند فعال يادگيري -ياددهي اساس اين بر . است يكي از بهتر فكر دو -3

 .شود منجر تر پخته هاي حل

 قرار مي آموزان دانش اختيار در را تري عميق و بيشتر معلومات رقابتي و انفرادي يادگيري با مقايسه در مشاركتي و فعال يرييادگ -4

 .دهد
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يادگيري  برتري شده انجام تحقيق 1200از بيش . افتد مي اتفاق طبيعي بصورت يادگيري همياري، بر مبتني يادگيري در -5

 .اند داده قرار تاييد مورد انفرادي و رقابتي روش ظيرن سنتي هاي روش بر را مشاركتي

 فرد گرايي و رقابت بر مبتني هاي محيط از بيش رفتار براي همياري بر مبتني محيطهاي در آمده بوجود همكوشي از ناشي انگيزش -6

 .است

 گرفته قرار ديگر افراد توجه و ماحترا مورد اينكه از شخصيت احساس و يادگيري افزايش طريق از نفس عزت تقويت به همياري -7

 .ميشود منجر

 .رود مي پيش گروهي بصورت كارها و يكديگر با نه كنند مي رقابت خودشان با افراد مشاركتي محيط در -8

 .سازد مي فراهم ديگران رفتار مشاهده طريق از كمك و خواندن هاي مهارت كسب براي را مناسبي هاي فرصت فعال يادگيري  -9

 .است مهمتر آن نتيجه از يادگيري فرآيند مشاركتي يادگيري محيط در  -10

 و رشد جاي امنيت به تمايل و كنند تجربه را موفقيت توانند مي شاگردان از معدودي تعداد تنها رقابتي بصورت يادگيري در -11

  .گرفت خواهد را حركت و شكوفايي

گمتر  انفرادي و سنتي هاي شيوه با هايي كالس به نسبت شود مي دارها مشاركتي شيوه به كه درسي هاي كالس در غيبت ميزان -12

  .]3[است
  

  روشهاي فعال و خالقانه در تدريس شيمي - 2

  روش كاوشگري -1- 2

در اين روش معلم با طرح سؤاالت و انجام آزمايشها،  فرا گيران را به پاسخ دادن سؤاالت تشويق و تر غيـب مـي كنـد و مطالـب را بـا      

  .]1[در واقع مفاهيم علمي توسط خود دانش آموز كسب خواهد شد. ه آنها پيوند مي دهد تا براي آنان جذاب باشدزندگي روزمر

در اين الگو منابع اطالعاتي محدود به معلم و كتاب درسي نمي شود، بلكه كتابخانه، آزمايشگاه، فيلم، موزه و محيط واقعي زندگي نيـز  

  .]2[منابع دريافت اطالعات هستند

اين الگو به ويژه براي آموزش علوم تجربي به  .ط آموزشي نيز منحصر به مدرسه نيست و در همه جا آموزش مي تواند انجام گيردمحي

 .وجود آمده است

  

  
    نوع روابط بين معلم و فرا گيران در روش كاوشگري -1شكل 

  

  : 1مثال 

خطي  بهتر است كه از اطالعات خود دانش آموزان و نظريات آنها استفاده  –طيفهاي نشري براي تدريس مدل اتمي بوهر و توجيه 

  .]3[ شود

 :يا اينكه برخي از آزمايشهاي ساده زير اجرا شود ابتدا از دانش آموزان سؤاالت انگيزشي پرسيده شود،
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  ود؟چرا هنگام پختن كباب برخي از مواقع رنگ شعله آتش تغيير مي كند؟ چه رنگي مي ش •

  رنگهاي مختلف دارد؟ چرا رنگ شعله برخي از فندكها ، •

  )انجام آزمايش توسط دانش آموزان(  چرا؟ آيا رنگ شعله سيم ظرفشويي و فلز منيزيم و فلز مس فرق دارد؟ •

  را نمي بينيم؟ پر تو هاييرا مي بينيم و چه  نور هاييمي با شد؟ چه  نورهاآيا چشم ما قادر به ديدن همه  •

  رنگين كمان چيست؟ علت پديده  •

  چرا وقتي كه المپ مهتابي را به برق وصل مي كنيم ،  نور آن ديده مي شود؟  •

   درون المپ مهتابي چه چيزي وجود دارد؟ و چرا رنگ برخي از مهتا بي ها پس از روشن شدن متفاوت است؟ •

ث و تبادل نظر ادامه دهند و معلم هم نقش معلم از دانش آموزان مي خواهد كه به تك تك سؤاالت پاسخ دهند و با يكديگر به بح

  .]4[ راهنما را دارد و آنها را براي رسيدن به جواب كمك مي نمايد

  

  
  طيفهاي نشري خطي چند اتم -2شكل 

 

 .ؤاالتي را مي پرسدسپس معلم در مورد طيفهاي نشري خطي توضيحاتي را ارائه داده و با نمايش تصوير زير از دانش آموزان س

 چگونه مي توان طيفهاي نشري خطي را به ساختار اتمها ربط داد؟ •

 كند؟  هآيا مدل اتمي رادرفورد مي تواند اين طيفها را توجي •

 سترانسيم است؟ طيفهاي  هيدروژن و ا تعداد  چه فرقي بين •

 ؟چرا طيفهاي خطي هيدروژن از جيوه كمتر است؟ آيا به ساختار اتمها ربطي دارد •

 

دانش آموزان مي توانند براي پاسخ دادن به سؤاالت تا هفته بعد به ساير منابع اطالعاتي  مراجعه كنند  و در پايان معلم  پس جمع بندي 

  .پاسخ سؤاالتي كه دانش آموزان داده اند ،آنها را به مفاهيم و مطالب علمي مورد نظر هدايت مي كند
  

  شبيه سازي -2- 2

 اي پديـده  هـر  سـازي  شبيه . است جاري اوضاع از نمايشي يا فرايند يك واقعي، چيز يك از بدلي ارائه معناي به لغت در سازي شبيه

 وسـائل  بعضـي  از اي نسـخه  سـازي  ديگرشبيه عبارت به.  است انتزاعي يا فيزيكي سيستم آن رفتاري يا كليدي هاي ارائه ويژگي متضمن

 سيستم رفتار ي وسيله به را انتزاعي يا فيزيكي سيستم يك رفتاري هاي جنبه بعضي تا دارد تالش كه است كاري موقعيت هاي يا حقيقي

 خلـق  يـا  مجـدد  نمـايش  سازي، شبيه همچنين.دارد كاربرد انساني هاي سيستم و طبيعي هاي سيستم در كه بيشتر دهد نمايش ديگري

 احتمال اين بر ، افزون كند مي سازي همانند را واقعيات آينه، همانند تكنيك اين. باشد مي موقعيت يك واقعي يا موضوع يا شئ يك مجدد

  .]5[ كنند گان وجود ندارد شركت به آسيب يا صدمه آوردن وارد
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 و آمـوزش  بـراي  روشـي  عنـوان  بـه  مـيالدي  1900 هاي سال اوايل از ،كه باشند مي  آموزشي هاي روش انواع از ها يكي سازي شبيه

 تجـارب  بـه  دسترسـي  امكـان  يادگيرنـده  براي كه شوند مي استفاده منظور بدين ها، سازي شبيه  .دان گرفته قرار استفاده مورد كارآموزي

  .آورند مي فراهم را واقعي زندگي پيچيدگي يا هزينه بدون بدون خطر،  يادگيري
  

  : 2مثال 

و يا انجام آزمايش در دنياي در مورد آزمايش رادر فورد و نتيجه گيري او در مورد ساختار اتم مي توان با يك شبيه سازي ذهني 

  .ماكروسكوپي اين مفاهيم را به دانش آموزان تفهيم كرد

به ما داده اند و مي خواهند كه ما بدون نزديك شدن و لمس كردن )  محفظه كا غذي( به دانش آموزان گفته مي شود كه يك بسته 

سپس از دانش آموزان پر سيده  . كمان در اختيار ما قرار داده اندبراي اينكار فقط مقداري تير و . آن محتويات احتمالي آنرا حدس بزنيم

مي شود كه چگونه مي توان از تير و كمان براي شناسايي اين بسته و محتويات آن استفاده كرد؟ مسلما از تير اندازي به سمت اين جعبه  

موزان مي گويد فرض كنيد كه همه تير ها فلزي اند و معلم به دانش آ  .و همچنين مشاهده بر خورد تير ها به بسته مجهول خواهند گفت

  .و آمار تير هاي رها شده و شر نوشت آنها  پس از بر خورد به هدف ، دقيقا ثبت مي شود. با يك قدرت به سمت هدف شليك مي گردند

تير  4شدا اند و    نحراف از بسته ردتير بدون ا 95تير رها شده  100بعد معلم نتايج اين تير اندازي را به دانش اموزان مي گويد كه از 

  .تير پس از بر خورد به عقب بر گشته است 1پس از بر خورد به هدف كمي منحرف شده اند و 

حال از دانش آموزان خواسته مي شود كه با  توجه به اين نتايج در مورد محتويات اين بسته نظرات خود را ارائه دهند و با يگديگر 

آنها كفته مي شود كه درون بسته پو شالهايي از كاغذ بوده و در وسط بسته يك گلوله كوچك فلزي قرار داشته  در نهايت به .بحث كنند

  . تسا
  

  : 3مثال 

براي تو ضيح قانون هوند كه نحوه پر شدن تراز ها در اوربيتالها را مشخص مي كند ، مي توان اتوبوس خالي را در نظر گرفت كه داراي 

  .صندلي هاي دو نفره است  و مسافران مي خواهند سوار شوند

و بعـد از پـر     ر كردن صندليها مي كننـد ، مسافران ابتدا از درب ورودي شروع به پ اگر در اتوبوسي صندلي هاي دو نفره خالي باشند،

  .شدن هر صندلي ، دوباره از ابتدا شروع به جفت كردن صندلي ها مي نمايند
   

  
  ) قانون هوند(  نحوه ي پر شدن صندلي ها در اتوبوس - 3شكل 

  )خود شبيه سازي: ( 4مثال 

مثال براي ياد گيري تر كيبـات آلـي و   . راي يادگيري مفاهيم در كالس درس استفاده كردگاهي موارد مي توان از خود دانش آموزان ب

نام گذاري آنها و چگونگي تشكيل پيوند هاي يگانه ، دو گانه و سه گانه و گرانروي آلكانهاي مايع از خود دانش آموزان در كـالس اسـتفاده   

  .]6[ دست و پاي او مي تواند چهار ظرفيتي بودن كربن را نشان دهد نمود و هر دانش آموز را به يك اتم كربن شبيه نمود كه دو
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  موزان براي نمايش اتصال كر بن هاآاستفاده از دانش  - 4شكل 

  

  
  نمايش تر كيبات راست زنجير بوسيله ي دانش آموزان - 5شكل 

  

  نقشه هاي مفهومي -2-3

 هـر  و مي گيرند قرار آن رأس در تر جامع و تر كلي مطالب يعني شوند، مي ساخته مراتبي سلسله صورت به اغلب مفهومي هاي نقشه

  .شوند مي تر جزئي مفاهيم و مطالب شويم، مي نزديك نقشه پايين به كه چه

 يـا  شـناختي  ساختار مشابه آن ساختار بنابراين دهد ، نشان افراد شناختي ساختار در را مفاهيم ارتباط ميان تواند مي مفهومي نقشه 

انسـان   ذهني هاي نقشه و است ذهني هاي طرحواره بصري نمايش مفهومي نقشه كه گفت توان مي پس .انسان است ذهني هاي طرحواره

      .]7[ را به تصوير مي كشد

 افـزايش پيشـرفت   و آنـان  انگيـزه  افـزايش  فراگيران، اضطراب كاهش باال، سطح تفكر هاي مهارت تقويت مفهومي نقشه از گيري بهره

  .يادگيرندگان خواهد شد در تعاون و همكاري روحيه تقويت باعث مفهومي نقشه گروهي تهيه همچنين .دارد يپ در را تحصيلي

 را ميـان آنهـا   روابـط  همچنـين  و كليـدي  و مهـم  مفـاهيم  و اطالعات نگاه يك با تواند مي فراگير موضوع، يك مفهومي نقشه ديدن با

 و گيرد مي قرار در اختيارش شود، ايجاد يادگيرنده شناختي ساختار در است قرار كه آنچه از تصويري كار اين با حقيقت در  .دهد تشخيص

  .]8[ شود مي دار معني يادگيري تسهيل موجب امر اين
  

  : 5مثال

مفهوم مدل كوانتومي اتم است كه تفهيم آن به دانش آموزان دشوار است كه مي توان از  2يكي از مباحث انتزاعي و مشكل در شيمي 

  .ي مفهومي براي تدريس آن استفاده كرد و ارتباط مفاهيم را با نمودار ها نشان دادنقشه ها

www.chemyazd.com



6 

 

  
  نمونه اي از نقشه هاي مفهومي در مورد اعداد كوانتومي - 6شكل 
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  )قياس مستقيم(لگوي بديعه پردازي ا -4- 2

 ايـن  .باشـد  مي        پردازي اطالعات ي خانواده از كه است يادگيري – يده ياد درفرآيند فعال الگوهاي از يكي پردازي بديعه الگوي

 ترغيـب  گوناگون موضوع ابعاد ي زمينه در تفكر به را آنان ذهن آن، راهبردهاي زيرا دهد، مي افزايش را آموزان دانش خالقيت ي قوه الگو

 جديد مفاهيم دريافت الگو، براي دراين  .پردازند مي مفاهي ينب ارتباط ي نحوه ودرك جديد هاي ايده توليد به موقعيتي، ودرهر كند مي

  .]9[ شود مي   دنبال گوناگون هاي قياس طريق از فعاليتها و گردد مي سازي مشابه آنها، وكاربرد

در فرهنگ لغت قياس عبارت است از شباهت نسبي بين جنبه هاي مشابه دو چيز كه بر اسـاس آن مـي تـوان آن دو چيـز را بـا هـم       

 ديگري و شده شناخته كامال دو آن از يكي كه ويژه زماني به است، مفيد هستند قياس قابل چيز دو كه اين دانستن علم، در. مقايسه كرد 

 به نيست شده شناخته آنچه درك براي مدل يا الگو يك به عنوان است شده شناخته را آنچه توانيم مي مواردي چنين در .است ناشناخته

  .بريم كار
  

  : 6لمثا

  :در مورد مدل كوانتومي اتم ، اصل آفبا و قانون هوند مي توان اين قياسها را انجام داد 

طبقه هستند كه هر طبقه از واحدهاي مختلف تشكيل يافته و هر واحد هم چنـد   7در اين مدل اتمها مانند يك آپارتمان  �

 .)دارديكنفره  ت خواب هر اتاق دو تخ.(اتاق دارد و در هر اتاق دو نفر بيشتر جاي نمي گيرد

  .وجود دارد )s,p,d(ودر طبقه سوم، سه واحد) s,p(ودر طبقه دوم، دو واحد) s(در طبقه اول، يك واحد �

  .براي پر شدن اين اتاقها از طبقه اول كه به زمين نزديكتر است شروع به پر شدن مي كنيم و به باال مي رويم �

كه هيچ كس چنـين آدرسـي را نمـي    ) طبقه، واحد ، اتاق و تخت خواب(هر نفردر آپارتمان  يك آدرس چهار عددي دارد  �

 .تواند داشته باشد

 .كه هيچكس چنين آدرسي را ندارد) بلوار، خيابان، كوچه و پالك( هر نفر در هر شهر آدرسي دارد  �

  

  
  و آدرس منزل مقايسه ي ويژگي هاي اعداد كوانتومي با آپار تمان - 7شكل 

  

  شنقش بازي در آموز -5- 2

در  ، شكسـت  از تـرس  بـدون  يادگيرنـدگان  تـا  كنند مي فراهم خطر بي و امن فضايي هستند؛ يادگيري بازي ها شيوه اي چذاب براي

 و روبرو كرده متنوع هاي چالش با كننده را بازي توانند مي ها بازي ديگر، سوي از ؛ بگيرند تصميم و كنند خطا واقعي دنياي شبيه دنيايي

 آمـوزش  بـراي ارائـه   قدرتمندي ابزار چنين را به ها سازي شبيه و ها بازي چه آن .نمايند لمس قابل وي براي را رندهيادگي پيشرفت مسير

   .]10[تطابق داند  يادگيري اثربخشي حوزه در شده اثبات اصول ترين جديد با ها بازي كه است اين كرده، تبديل كالسي هاي
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 در كـه  بازيهايي سمت به گرايش اخير، سال چندين طي در .است اثربخش شدت به و ناخودآگاه ،جدي، بازي يك از حاصل يادگيري

  .است ظهور حال در گردد ، مي ارائه  ديجيتال اي يا رايانه صورت به و  الكترونيك يادگيري هاي دوره

 .نمايـد  كمـك   دانـش  يريتمد فرآيندهاي اجراي بهبود و تسهيل به تواند مي كه هايي است تكنيك جمله از بازي بر مبتني يادگيري

 استفاده با يادگيري انتقال فرايند. آيند  مي كمك به وي خفته مهارت هاي دهد، مي رخ وي براي واقعي دنياي در مشابه شرايط كه زماني

  .]11[ گردد تسهيل تواند مي ، آموزشي شيوه اين از
  

  : 7مثال

آموز آرايش الكتروني اليه ظرفيت اتمي را مي نويسد و در مراحل بعدي  براي يادگيري اعداد كوانتومي بازي هايي وجود دارد كه دانش

در مباحث ديگـر نيـز بـر نامـه     . اعداد كوانتومي را از او سؤال مي كند و اگر اشتباه جواب دهد به او اعالم مي كند تا جواب صحيح را بدهد

  .براي دانش آموزان جذاب استهاي زيادي است كه به صورت بازي رايانه اي طراحي شده و ياد گيري آنها 
  

  : 8مثال 

براي ياد گيري مشخصات عناصر در جدول تناوبي مي توان كارتهايي را تهيه نمود و ويزگي هاي آنها را با اعداد رياضي روي كارتها بـر  

  .اساس اولويت نوشت ، يعني ويژگي ها در شماره هاي بعدي جزئي تر مي شوند

ك كارت را از روي ميز انتخاب مي كند و فرد ديگر شروع به خواندن مشخصات  جزئي عنصر  مي فرد شركت كننده ي:  بازي ي نحوه

البته فرد امتحان گيرنده از مشخصـات جزئـي   . نمايد ، هرچه شر كت كننده زودتر به جواب كه نام عنصر است برسد ، امتياز بيشتري دارد

ه فرد عنصر مانند تعداد پروتونها ، تعداد الكترونها و جرم اتمـي و كـاربرد در   شروع به پر سيدن مي كند و به ويژگي هاي اصلي و منحصر ب

  .مي رسد... زندگي و صنعت و 
  

  نتيجه گيري -3

موزه هاي خود آ   استفاده از روشهاي نوين آموزشي در قرن حاضر مي تواند ، دانش اموزاني خالق و با فكر را پرورش دهد تا بتوانند از 

گوي نياز هاي بشري باشد و تحقيقيات و پژو هشهاي  مسلماً روشهاي تدريس سنتي نمي تواند جواب. ي بهتري ببرنددر زندگي استفاده 

در امر آموزش علوم تجربي از سر عت پيشرفت علم و تكنولوژي در اكثر كشور ها باعث شده است كه . جديدي را به جامعه عرضه كند

لذا به . موفق باشند ،ند در رقابت با ساير كشور ها ، عقب نمانند و در فتح قله هاي دانش نيز شود تا بتوان روشهاي نوين و جديدي استفاده

كار گيري از روشهاي ذكر شده در اين مقاله كه به صورت عملياتي نيز طراحي شده است ، مي تواند در ياد گيري بهتر فراگيران مؤثر 

ا را براي انجام تحقيقات و پژو هشهاي بعدي آماده كرده و راه را به انها نشان دهد تا آنها را به كسب علم و دانش تشويق نمايد و انه. باشد

  .بتوانند در آينده از مشكالت جامعه ي خود بكاهند
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