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  :چكيده

به صورت بنيادي تغيير كرده است و رويكردهـا، راهبردهـا و   در طي چند سال اخير  نقاط جهان هاي درسي شيمي در اقصي برنامه     

. اسـت   گشـته هاي آمـوزش عـالي    در مدارس و موسسههاي آموزشي سنتي  هاي پژوهشي جايگزين نظام هاي جديدي مبتني بر يافته روش

به يـادگيري  مولكولي و نمادي  ،بتوانند در سه سطح تفكر ماكروسكوپيبايد آنها  براي رسيدن فراگيران به يك درك صحيح از علم شيمي،

رفتار مواد شيميايي و خواص فيزيكـي و  هاي آزمايشگاهي،  انواع تكنيكسطح تفكر ماكروسكوپي يا آزمايشگاهي، شامل آشنايي با . بپردازند

هاي كاوشگري و حل مسئله  هاي برانگيزاننده براي يادگيري روش علمي، انجام پژوهش، كسب مهارت ميايي آنها است كه يكي از حيطهشي

و ذهني اسـت كـه  انجـام    عملي هاي  اي از فعاليت مجموعه، شامل متوسطهدوره  هاي شيمي ي درسي آزمايشگاه برنامه. دنشو محسوب مي

هـاي   بررسـي د، نشو هاي اوليه در فرايند ساخت و توليد محسوب مي رد ابزار و وسايل آزمايشگاهي، به نوعي گامآنها و كسب مهارت در كارب

از كـارايي الزم برخـوردار    متوسطهشيمي دوره   هاي آزمايشگاهي درس فعاليتهاي مورد استفاده در اجراي  كه روشاوليه نشان داده است 

اسـنادي و ميـداني    العـات اين مقاله قصد دارد تا بر پايـه مط  .ها دارند شركت در اين نوع فعاليت انگيزه كمتري براي آموزان و دانش نيست

ضـمن بررسـي چيسـتي، چرايـي و     پرداختـه و   متوسـطه دوره هـاي شـيمي در    ي درسي آزمايشگاه شناسي برنامه ه آسيببصورت گرفته، 

همچنـين  و  انجـام آزمـايش  هـاي   روشهـا و   سبكراهبردها، ي شيمي، يادگير -ياددهيفرايند هاي آزمايشگاهي در  چگونگي انجام فعاليت

هـاي پژوهشـي، راهكارهـاي مناسـبي بـراي       را مورد بررسي قرار دهد و سپس بر پايه يافتههاي آزمايشگاهي  هاي ارزشيابي از فعاليت شيوه

  .  ارايه نمايد متوسطه  ورهشيمي د هاي  ي درسي آزمايشگاه برنامهطراحي، تدوين و اجراي 

  

  متوسطهدوره  ،شيمي   آزمايشگاه ،درسي ي برنامه :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه - 1

آيـد و   هاي آن از راه مشاهده و انجام آزمايش به دسـت مـي   هاي بشري است كه بخش اعظم يافته ها و معرفت شيمي يكي از دانش    

هاي نـوين آمـوزش شـيمي، عـالوه بـر       در روش. هاي تجربي است ه هدهاي علمي و مشا مالك يا معيار درستي آنها، انطباق داشتن با نظريه

ي مفاهيم نظـري   در مطالعه. شود در جريان يادگيري، به فرآيند اكتشاف، پژوهش و حل مسئله اهميت زيادي داده مي دانشجوفعال بودن 

هـا عمـدتاً    اين فعاليت .آيد كتشاف به دست ميها از طريق حل مسئله و ا شود كه پاسخ آن هايي در ذهن دانشجويان ايجاد مي شيمي، سؤال

  .گيرند صنعتي انجام مي -يا مراكز علميو طبيعت دامن ، محيط اجتماعي، و يا برخي مواقع در خارج از آزمايشگاه 1در آزمايشگاه

جديدتري براي انجام ها و مفاهيم علمي، به الگوهاي ذهني  كند تا ضمن درك كاربردي نظريه كمك مي آموزان دانشانجام آزمايش به 

روش  آموزان دانششوند تا عالوه بر پي بردن به ماهيت علم،  ها سبب مي گونه فعاليت اين. بيشتر دست يابندعلمي و عملي هاي  فعاليت

 براي آموزش شيمي در سطح. ها تقويت شود ها و استدالل علمي در آن علمي را درك كرده و توانايي حل مسئله، تجزيه و تحليل داده
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ي رفتار مواد شيميايي  و مشاهده ابزارهاي آزمايشگاهيتعامل با  جهتهاي عملي  تفكر ماكروسكوپي يا آزمايشگاهي، استفاده از فعاليت

هاي فيزيكي، شيميايي و نيز چگونگي تغيير مواد  با مشاهده ويژگي آموزان دانش. كند كمك زيادي به درك ماهيت علم شيمي مي

هاي  انجام محاسبهاستفاده از انواع ابزارهاي مكانيكي و ديجيتالي و هاي شيمي و همچنين  نظريهانواع كارگيري  بهتوانند با  شيميايي، مي

ها  ها و جداسازي آن ي واكنش، نوع فراورده رياضي و حل مسئله، ابعاد مختلف يك تغيير شيميايي را از نظر سرعت، انرژي، تعادل، بهره

هاي انجام پژوهش و نوآوري را در  شده و زمينه آموزان منجر به تقويت قدرت خالقيت و ابتكار در دانش اين امر .مورد بررسي قرار دهند

  .]1[سازد  ها فراهم مي آن

  

  دنبال شده در انجام آزمايش يها هدف - 2

، بـراي اسـتفاده   يوزشـ هاي آم در اكثر نظامهاي آزمايشگاهي تعريف كرد؛ اما  توان براي انجام فعاليت هاي متنوعي را مي هر چند هدف

  :]2[ اند در نظر گرفته آزمايشگاههاهاي اصلي انجام آزمايش در  هاي عملي در آموزش شيمي، موارد زير را به عنوان هدف مناسب از فعاليت

 علم شيمي؛بهتر به يادگيري  آموزان دانشي  انگيزش و افزايش عالقه .1

  علم شيمي؛ ي داشتن ذهني باز و كنجكاو در حوزه .2

  حل مسئله؛گشايي و  مشكلكر خالق در رشد تف .3

 ارتقاي سطوح تفكر علمي؛  .4

  ؛هاي مختلف علمي و اجتماعي در فعاليت استفاده از روش علميعادت به  .5

  هاي ذهني و هوشي؛ تواناييتقويت درك مفهومي شيمي و  .6

 ؛و اجراي پژوهش ريزي ، برنامهافزايش مهارت در طراحي .7

 هاي تجربي؛ اليتهاي موجود در فع درك پيچيدگي و ابهام .8

 درك ماهيت علوم تجربي؛ .9

 .هاي گروهي رشد و توسعه فعاليت .10

هـا در   هـايي بـراي اسـتفاده از آموختـه     ي اصلي اهداف ذكر شده، رسيدن به درك شخصي از يك تجربه عملي و طراحي برنامه شالوده

  :هاي زير است تحقق اهداف ذكر شده منوط به اجراي فعاليت. هاي ديگر است محيط

  ام يك فعاليت آزمايشگاهي و كسب تجربه؛انج .1

  تبادل مشاهدات و سهيم شدن در اطالعات به دست آمده؛ .2

  ها و فرايندها از طريق تحليل و پردازش اطالعات؛ مشخص كردن نظام .3

  ها؛ استخراج اصول و استنتاج يا تعميم داده .4

  .ها هاي جديد به منظور كاربرد آموخته طراحي فعاليت .5

آمـوزان   دار هسـتند كـه دانـش    دار آن قدر عميق و دامنه سب شده در يك فعاليت آزمايشگاهي اثربخش و هدفهاي يادگيري ك تجربه

  .)همان( هاي خود به نحو احسن براي مشكل گشايي و حل مسائل مشابه استفاده نمايند هاي مختلف نيز از يافته توانند در موقعيت مي

هـاي آزمايشـگاهي    يني و عملي است، بنابراين در كنار آموزش آن، بايـد فعاليـت  هاي ع شيمي علمي مشاهده محور و مبتني بر تجربه

هاي كسب شده در آزمايشگاه، بايد شـامل بـه كـارگيري تفكـرات منطقـي و خالقانـه همـراه بـا پرهيـز از           تجربه. مناسبي نيز انجام گيرند

تر به ايـن موضـوع نگريسـته شـود،      اگر كمي دقيق. باشدهاي سنتي آموزش شيمي  اي و مقيدساز موجود در شيوه هاي كليشه دستورالعمل

ورزي، كسب تجربه، بررسـي و اثبـات مفـاهيم     هاي دست مهارتانواع هاي آزمايشگاهي، آموزش  ممكن است گفته شود كه هدف از فعاليت
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يابيم كه  گريم، در اين صورت درميهاي آزمايشگاهي بن نظري است؛ اما آيا اين پايان داستان است؟ اگر به راهبردهاي مختلف انجام فعاليت

شـود، وسـواس    مـي  سـواد شـيمي  رشـد   درك مفهومي و هاي آموزشي است و منجر به بايد درانتخاب راهبرد مناسبي كه منطبق بر هدف

  .به خرج داد بيشتري

  

  هاي عملي هاي مورد نياز در انجام فعاليت مهارت - 3

هايي به شرح زير  ها و توانايي كمك كند تا به مهارت آموزان دانششگاهي بايد به هاي آزماي بسياري از پژوهشگران معتقدند كه فعاليت

  :]3[دست يابند

  و كار با ابزارهاي آزمايشگاهي؛ ورزي هاي دست مهارت .1

 ؛هاي مشاهده مهارت .2

 ؛آزمايشمراحل مختلف از دقيق آوري اطالعات  توانايي جمع .3

  ؛توانايي طراحي و انجام آزمايش .4

  . اند هاي اشاره شده توضيح داده شده از مهارتدر ادامه هر كدام 

  و كار با ابزارهاي آزمايشگاهي هاي دست ورزي مهارت -3-1

شامل برخـي  ، در آزمايشگاه شيميورزي  هاي الزم براي دست ي مهارت و اجرا، بيشتر مهارت هاي قصد شده در حيطه با توجه به هدف

درسـت اسـت كـه آزمايشـگاه مكـاني بـراي       . هسـتند هاي كار با ابزارهاي آزمايشگاهي  يكو استفاده از انواع تكنذهني ، هاي دستي فعاليت

 آمـوزان  دانـش از آن جايي كـه  . اي است ها نيازمند وجود وسايل و ابزارهاي ويژه است؛ اما كسب بيشتر مهارت عمليهاي  يادگيري مهارت

. اي برخـوردار اسـت   ين مجهز بـودن آزمايشـگاه از اهميـت ويـژه    كنند، بنابرا هاي دستي را از طريق وسايل قابل دسترس كسب مي مهارت

، تقطيـر،  ترمـومتر متر،  اي، مواد شيميايي، ولت ي كار ابزار و وسايل مثل ترازو، وسايل شيشه را با نحوهآموزان  دانشبايستي قبالً  همچنين

بـه صـورت گروهـي دسـت بـه      آمـوزان   دانـش ي اين كـه  بنابراين برا. شنا ساختآ... و غيره متر  pHتعيين نقطه ذوب، استفاده ازدستگاه 

هـا را بـه    ها آموزش داده شود، سپس توجـه آن  هاي اوليه به آن ها و تكنيك هاي عملي در آزمايشگاه بزنند، ضروري است كه مهارت فعاليت

  .]4[هاي انجام آزمايش مثل مشاهده كردن و ثبت دقيق اطالعات معطوف كرد ساير حيطه

  شاهده هاي م مهارت -3-2

بيني همراه  دست آمده و با در نظر گرفتن دانش قبلي و انجام پيش ها، تجزيه و تحليل اطالعات به هنگامي كه ديدن همراه با ثبت داده

گيـرد كـه داراي هـدف     مـي  انجـام است و هنگامي بـه درسـتي     2مشاهده يك فرايند شناختي. گويند مي 1باشد، آن نوع ديدن را مشاهده

چيزهاي زيادي  آموزان دانش. بين ديدن و مشاهده كردن تفاوت زيادي وجود دارد. ي يك تفكر نظري استوار باشد بر پايهمشخصي بوده و 

توانند به خاطر  از هر سه مشاهده، يكي را نمي آموزان دانشها نشان داده است كه  پژوهش. كنند ي آنها را مشاهده نمي بينند؛ اما همه را مي

هـاي ادراكـي شـخص     العمـل بـوده و از ويژگـي    توانايي مشاهده كردن تابع ماهيـت و جـديت عكـس    .]1[ وجه نمايندبسپارند و يا به آن ت

بـه هنگـام كـاهش    . اي بايد غني از يك سطح جديت و ادراكي مرتبط با موضوع مورد مشاهده باشـد  العمل مشاهده عكس. گر است مشاهده

  . گيرد شكارسازي مشاهده به سختي صورت مياي، ثبت و آ هاي مشاهده العمل شدت و ميزان عكس

را آمـاده  آموزان  دانشبايد ذهن . كنند ها نمي بينند؛ اما توجهي به آن در انجام مشاهده بايد چيزهايي را با دقت ديد كه ديگران نيز مي

توانـد آسـتانه    ، مـي آزمايشـگاه  حضـور در يـك  . اد بگيرنـد كرد تا بتوانند مشاهده كردن يعني تمركز ادراك، حواس و جديت در ديدن را ي
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تواند موارد مختلفـي را كـه    مي مربي آزمايشگاهيا كار عملي مناسب،   بنابراين در طي انجام آزمايش. را افزايش دهد آموزان دانششناختي 

هـاي   داختن به فعاليـت هاي مورد نظر متمركز شده و از پر ها بر انجام فعاليت بايستي جستجو كنند، برجسته كند تا توجه آن آموزان دانش

  . عملي جنبي و فاقد محتواي علمي خودداري نمايد

هاي غالب  محرك. هاي چند محركي آگاه باشد و بتواند آنها را مهار كند هاي غالب در وضعيت از مشاهده مربي آزمايشگاههمچنين بايد 

هـاي مهـم و بـا اهميـت از      ه ممكن است ساير مشـاهده ممكن است نقش اندكي در فرايند يادگيري بازي كنند؛ اما اين خطر وجود دارد ك

ي نكات كليـدي و قابـل مشـاهده را     همه مربي آزمايشگاهاين بدين معناست كه بايد قبل از انجام آزمايش، . دور بمانند آموزان دانشچشم 

 مربـي آزمايشـگاه  بـه بيـان ديگـر    . دهداي مهيا كند كه به درستي نتيجه  بايد مشاهده مربي آزمايشگاهيعني . بيان كند آموزان دانشبراي 

   .]5[كند ها را كنترل  هايي متمركز نمايد كه بتواند آن اش را روي مشاهده توجه

   آزمايشو انجام طراحي هاي  مهارت -3-3

و بـوده   منطبـق  است كه با رويكرد كاوشگري و حـل مسـئله   هاي انجام آزمايش هدفآزمايش يكي از واالترين و انجام مهارت طراحي 

بـراي مثـال هنگـامي كـه يـك محلـول        . شود ، مطرح و اجرا ميآموز دانشي ارايه شده از طرف  معموالً در آزمايشگاه و براي اثبات فرضيه

گيري غلظت آن روشي ارايه كرده و آزمايشـي را   شود، او بايد اسيد يا باز بودن آن را ثابت كرده و براي اندازه داده ميآموز  دانشمجهول به 

هاي كار  گيرند، روش هاي ساده و متداول انجام مي كه اغلب آزمايشمدارس شيمي هاي  در آزمايشگاه. اين منظور طراحي و اجرا نمايدبراي 

. شـود  هاي پايه در طي انجام فعاليت مي سري از مهارت د كه اين امر منجر به قصور و كوتاهي در يادگيري يكنشو دقيقاً توصيه و تجويز مي

، سطوح آموزان دانششود تا دستوركار آزمايشگاه به مثابه دستوركار آشپزي تلقي گردد كه عالوه بر كاهش انگيزه در  مي بباين رويكرد س

در طراحي و انجام آموز  دانشدهند؛ اما در طراحي آزمايش، با توجه به استقالل نسبي  هاي شناختي را پوشش مي تر مهارتي و حيطه پايين

يابد و امكان ارتقا به  هاي مورد نظر اين روش آموزشي، بر روي ميز آزمايشگاه رشد مي سئله در چهارچوب هدفهاي حل م آزمايش، مهارت

   .]6[شود فراهم شده و تقويت مي ش آموز دانسطوح باالتر شناختي و انجام كاوشگري و پژوهش براي 

  هاي آزمايشگاهي طراحي و سازماندهي فعاليت -4

هـاي   فعاليـت   تـوان ويژگـي   ، مـي شـيمي آزمايشـگاه  يـك  هـا بـراي اجـرا در     هاي عملي و سازماندهي آن براي بررسي جزئيات فعاليت

هـاي   ي اجـراي فعاليـت   هاي متعددي براي تجزيه و تحليـل شـيوه   روش. هاي شناختي و مهارتي مشخص كرد آزمايشگاهي را از نظر هدف

توان به نقش سه متغيير  هاي عملي، مي هاي انواع فعاليت ر بررسي مؤلفهد. ارايه شده استشيمي  يادگيري -آزمايشگاهي در فرايند ياددهي

هاي آموزشي تـدوين شـده،    ي درسي و سياست هاي برنامه توان  با توجه به هدف ي اين متغيرها، مي بر پايه. مهم و تعيين كننده اشاره كرد

  .]1[ريف شده رسيدبه يك راهبرد معين و تع

. هـاي انجـام گرفتـه اسـت     هاي عملي است كـه بيـانگر سـطح دشـواري فعاليـت      ن اكتشاف در فعاليتمتغيير اول سطح مهارت و ميزا

ترين سطحي است كه در آن طرح مسـئله، روش اجـرا و    شود، سطح صفر از مهارت و اكتشاف، پايين ديده مي 1طوري كه در جدول  همان

ي علمـي مـورد نظـر، بـه اجـراي فعاليـت        براي تاييـد پديـده   مطابق روش كار آزمايشگاهي آموز دانشجواب مسئله مشخص است و بايد 

شود، نوع مسئله، روش كار و جواب آن نامشخص بوده  در سطح سه كه باالترين سطح مهارت و اكتشاف محسوب  مي. آزمايشگاهي بپردازد

 مربي آزمايشگاهمعلم يا در اين سطح . با طرح يك مسئله و طراحي آزمايش، به اجرا و كشف جواب مسئله نايل آيد آموز دانشو بايد خود 

  .كند فقط نقش راهنما و مشاور را بازي مي
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  آزمايشگاهي هاي فعاليتاكتشاف در سطح مهارت و :  1جدول 

  سطح اكتشاف  طرح مسئله  روش اجرا  جواب مسئله

  سطح صفر  داده شده  داده شده  داده شده

  سطح يك  داده شده  داده شده  باز

  وسطح د  داده شده  باز  باز

  سطح سه  باز  باز  باز

  

همـانطوري  . هاي عملي است براي انجام فعاليت آموز دانش 2درجه آزاديو يا  مربي آزمايشگاهمعلم يا  1رساني ي ياري درجهمتغير دوم 

مسئله  هاي مورد نظر از طرح ي فعاليت ، همه)سطح صفر( آموز دانشي آزادي  ترين سطح درجه شود، در پايين مالحظه مي 2كه در جدول 

 مربي آزمايشگاههاي  در نقش ناظر و تماشاچي، توضيح آموز دانشانجام گرفته و  مربي آزمايشگاهگيري توسط  بندي و نتيجه گرفته تا جمع

ي  ترين سـطح درجـه   از پايين آموزان دانشدر اين حالت . پردازند هاي خود يادداشت كرده و سپس به تهيه گزارش مي را به همراه مشاهده

 دانـش گيري توسـط   هاي طرح مسئله، اجرا و نتيجه ي فعاليت ، همه)سطح پنج(ي آزادي  در باالترين سطح درجه. برخوردار هستند آزادي

 آمـوز  دانـش ي آزادي، شاهد به ثمر رسيدن يك پژوهش تمام عيار توسط  انجام گرفته و با برخوردار بودن وي از باالترين سطح درجه آموز

  .]6[هستيم

  هنگام فعاليت در آزمايشگاهآموز دانشي آزادي  و يا درجه مربي آزمايشگاهمعلم ياي ياري رساني  هدرج:  2جدول 

  آموز دانشدرجه آزادي   نوع فعاليت

)0(  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  

  دانش آموز  مربي   مربي   مربي  مربي  مربي   طرح مسئله توسط -1

  دانش آموز  ش آموزدان  مربي   مربي  مربي  مربي   ارايه فرضيه توسط  -2

  دانش آموز  دانش آموز  آموز دانش  مربي  مربي  مربي   ريزي توسط طراحي و برنامه -3

  دانش آموز  دانش آموز  دانش آموز  دانش آموز  مربي مربي   اجراي آزمايش توسط -4

  دانش آموز  دانش آموز  دانش آموز  دانش آموز  دانش آموز  مربي   ها توسط گردآوري داده -5

  دانش آموز  دانش آموز  دانش آموز  دانش آموز مربي مربي  گيري توسط بندي و نتيجه جمع -6

  

هاي  هاي مختلفي براي انجام فعاليت سبك. دار انجام آنها شوند عهده آموزان دانشهايي است كه بايد  متغيير سوم نوع و سبك آزمايش

هـاي حـل مسـئله و     هـاي اكتشـافي، آزمـايش    اي توصـيفي، آزمـايش  ه آزمايش: معروفترين آنها عبارتند از. آزمايشگاهي تعريف شده است

   .]7[آورده شده است 3هاي ذكر شده در جدول ويژگي هر كدام از روش. هاي كاوشگري آزمايش

  هاي فعاليت آزمايشگاهي ويژگي انواع سبك:  3جدول

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1
 Degree of Guidance 

2 Degrees of Freedom 

سبك فعاليت   ويژگي

  نتيجه فعاليت  رويكرد مورد استفاده  روش كار  آزمايشگاهي

  توصيفي  از قبل مشخص  قياسي  شده داده

  اكتشافي  از قبل مشخص  استقرايي  داده شده

  حل مسئله  از قبل مشخص  قياسي  ساخته دانش آموز

  كاوشگري  نا مشخص  استقرايي      ساخته  دانش آموز
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را هـا   سـبك ايـن  . انـد  شـده  ي درسي آزمايشگاه محـور طراحـي   هاي انجام آزمايش به منزله رويكردهاي مورد استفاده در برنامه سبك

  .يز دادياز يكديگر تميعني نتيجه فعاليت، رويكرد مورد استفاده  و روش كار، عامل شناسايي   سهبه وسيله توان  مي

بـا انجـام فعاليـت بـر طبـق       آموزان هاي انجام گرفته زياد نيست و دانش هاي از نوع توصيفي حجم و ميزان سختي فعاليت در آزمايش

هاي علمي بـه يـك    ها به ساير پديده رسند و چون از طريق مقايسه نتايج و بسط آن شده، به نتايج مشخص شده از قبل مي ده دستوركار دا

  .]9[قياسي است كل به جزء و مهارت ها از نوع  استفاده شده در اين  نوع آزمايش رويكرديابند، لذا  ي كلي دست مي بندي و قاعده جمع

 شافي كه به كاوشگري هدايت شده معروف هستند، روش كار و نتيجه آزمايش مشخص است و بايـد دانـش  هاي از نوع اكت در آزمايش

هاي استقرايي، به بررسي و توصيف آزمايش و متغيرهاي موجود در آن بپردازد و سپس با كمك مربي آزمايشـگاه   با استفاده از مهارت آموز

   .ي كلي دست يابد و قاعده بندي به يك جمعو با استفاده از رويكرد جزء به كل، 

هاي  و انجام فعاليت آنبا تشخيص مسئله و ارزيابي كليه متغيرهاي مورد نظر در حل  دانش آموزانهاي از نوع حل مسئله،  در آزمايش

دانش ايش، بدون شك براي طراحي و انجام آزم. كنند ي فرضيه پرداخته و آزمايشي را جهت اثبات فرضيه طراحي مي آزمايشگاهي، به ارايه

هـاي علمـي    مجبور هستند تا به جستجوي انواع منابع مختلف پرداخته و اطالعات الزم را در زمينه مسئله مـورد مطالعـه و نظريـه    آموزان

ي طرح شده، به تجزيه و تحليل نتـايج كسـب    سپس بعد از طراحي آزمايش و انجام آن، با اثبات فرضيه. دخيل در آن مسئله كسب نمايند

دانش  دار هستند كه هاي اين بخش آن قدر عميق و دامنه يافته. پردازند هاي علمي به روش كامالً علمي مي ي يافته خته و به ارايهشده پردا

  .]10[هاي خود به نحو احسن براي حل مسائل مشابه استفاده نمايند هاي مختلف نيز از يافته توانند در موقعيت ميآموزان 

ي  به كشـف مسـئله و ارايـه    يك شيميدانهمانند آموز  دانشي كه به پژوهش آزاد نيز معروف هستند، هاي از نوع كاوشگر در آزمايش

تـازگي داشـته    آمـوز  دانـش و هم بـراي   مربي آزمايشگاهآيد، ممكن است هم براي  پردازد و جوابي كه به دست مي طريق براي حل آن مي

دقيـق، ثبـت    ي گيرند، كامالً با روش علمـي مطابقـت داشـته و شـامل مشـاهده      يها كه با رويكرد استقرايي انجام م اين نوع آزمايش. باشد

ها  اين سبك از آزمايش. هاي خالقانه است فرضيه واثبات آن از طريق يك سري فعاليت ي ها و سرانجام ارايه و تحليل داده  اطالعات و تجزيه

هـا و تفكـرات    ، منطبق با آموختهآموز دانشهاي  بيني يز از پيشهمراه است و جواب به دست آمده نآموز دانشبا طراحي آزمايش از طرف 

   .]6[شود وي ناشي مي

  

  سنجش و ارزشيابي در آزمايشگاه شيمي -5

ي اجـراي   كنـد و هـم فراينـد، يعنـي شـيوه      توليـد مـي   آمـوز  هاي آزمايشگاهي، هم نتيجه، يعني چيزي كه دانـش  فعاليتارزيابي در 

، از طريـق  آمـوز   هـاي مهـم عملكـرد دانـش     بنابراين بايد هم فرايند و هم نتيجه بـه عنـوان جنبـه   . ندهستهاي عملي مورد تأكيد  فعاليت

هاي  فعاليت ارزشيابيهاي انجام گرفته براي گردآوري اطالعات جهت  فعاليتبخش اعظم . قرار گيرند ارزشيابيمورد  1هاي عملكردي آزمون

  :]11[ عملي و نظري عبارتند از

ها به صورت نوشتاري، نمايشي يا به شـكل سـخنراني از    كه گزارش آن برنامه درسيي موجود در  هاي ساده ها و آزمايش فعاليت .1

 شود؛ خواسته ميدانش آموزان 

  ؛به صورت گروهي مقاله يا گزارش علمييك و ارايه هاي بيرون از كالس همچون تهيه  ي نتايج فعاليت اجرا و ارايه .2

ها، طراحي تحقيق، آزمايش  ها، تفسير داده ، ثبت يافتهمشاهده: هايي نظير مهارت( هاي فرايندي ط بر مهارتسنجش ميزان تسل .3

  .  ها به ويژه ميزان مشاركت در اجراي گروهي فعاليت...) گيري از يك آزمايش و كردن، نتيجه

                                                
1 Performance Tests 
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در اين مرحله بر پايه . تر گردد ها آسان فسير آنكند تا تجزيه، تحليل و ت بندي مي ها را دسته آنمعلم پس از گردآوري اطالعات، 

معلم . درست اتخاذ نمايد  قضاوت كرده و تصميم دانش آموزانتك  تواند در رابطه با تك ميمعلم شيمي اطالعات كمي و كيفي موجود، 

، به دانش آموزان عيت يادگيري ي وض ها و انتظارت آموزشي، درباره ي هدف آوري شده و مالحظه با تحليل و تفسير اطالعات جمع شيمي 

الزم   تصميم دانش آموزان، سپس براي بهبود و ارتقاي يادگيري هر كدام از كردهها را مشخص  هاي آن تقو ها و پردازد و ضعف داوري مي

  .كند را اتخاذ مي

  :ها عبارتند از ده كرد كه برخي از آنهاي مختلفي استفا توان از روش ، ميدر آزمايشگاه دانش آموزانعملي  هاي فعاليت ارزشيابيبراي 

  هاي نوشتاري عملكردي آزمون .1

  هاي شناسايي آزمون .2

  سازي شده هاي شبيه عملكرد در موقعيت .3

  ي كار انجام پروژه يا نمونه .4

ـ    از دانش و هدف ارزشيابيهاي نوشتاري مورد استفاده در  هاي نوشتاري عملكردي، با آزمون آزمون . دهاي حوزه شـناختي  تفـاوت دارن

در رابطـه بـا    دانش آمـوزان دانش و مهارت  ،زمان طور هم توانند به ها مي اين آزمون. اين شيوه عمدتاً بر كاربست دانش و مهارت تأكيد دارد

خواهد تـا روش تهيـه گـاز كلـر در      ميدانش آموزان از  مربي آزمايشگاه معلم يا  براي مثال. قرار دهند ارزشيابييك فعاليت عملي را مورد 

. نمايـد اكسيد و هيدروكلريك اسيد غليظ را شرح داده و وسايل الزم براي انجـام واكـنش را معرفـي     مايشگاه از طريق واكنش منگنز ديآز

كنند تا با شرح روش كار، عملكرد خود را به صورت  از دانش و مهارت خود استفاده كرده و سعي مي دانش آموزانبراي پاسخ به اين سؤال، 

  .ش بگذارندنوشتاري به نماي

هاي شناسايي  هاي كسب شده، اغلب از آزمون ها، محاسن، معايب و كاربرد مهارت در تشخيص ويژگي آموز دانشبراي سنجش توانايي 

خواست تا ابزار يا دستگاهي  آموز دانشتوان از  در بعضي مواقع مي. هاي شناسايي انواع و كاربردهاي مختلفي دارند آزمون. شود استفاده مي

متر را تنظيم كند و  pHخواهد تا دستگاه  مي آموز دانشاز  مربي آزمايشگاهمعلم يا براي مثال . ناسايي نمايد يا كار آن را توصيف كندرا ش

 آموز دانش، نظريتوان در قالب يك فعاليت عملي و  هاي ديگر مي در موقعيت. را شرح دهد با غلظت مشخص يا روش ساخت يك محلول 

  .را شناسايي كند حل مسئلههاي عملي  مواجه ساخت و از او درخواست كرد تا ابزارها، وسايل و شيوه اي يك مسئلهرا با 

شود تـا   خواسته ميآموز  دانشها از  در اين آزمون. شود سازي شده استفاده مي هاي شبيه هاي عملكردي، از موقعيت در برخي از آزمون

معلم يـا  براي مثال . هاي واقعي ضروري هستند هايي را انجام دهد كه در موقعيت ليتسازي شده يا خيالي، همان فعا در يك موقعيت شبيه

نيز به طور تخيلي و در يـك  آموز  دانش. خواهد تا روش رقيق كردن سولفوريك اسيد غليظ را شرح دهد ميآموز  دانشاز  مربي آزمايشگاه

گويد كه اگر آب را بر روي اسيد غليظ  پردازد و مي فوريك اسيد ميي رقيق كردن سول سازي شده به تشريح عمليات و شيوه موقعيت شبيه

بنـابراين روش درسـت ايـن اسـت كـه      . بريزيم، گرماي زياد آزاد شده سبب پخش شدن اسيد به اطراف و سـر و صـورت وي خواهـد شـد    

   .]12[را به آرامي به آب اضافه كند اسيد سولفوريك

را در يك موقعيت واقعي قرار داد و با انجام يك  آموز دانشعملكردي اين است كه  زشيابيارترين شيوه براي  بايد دقت كرد كه مناسب

هـاي خـود را    بتواند مهارت آموز دانشورزي بايد  هاي دست براي سنجش مهارت. اي از يك فعاليت حقيقي را از وي طلب كرد پروژه، نمونه

دسـتي و مهـارت    ورزي يعني چابـك  هاي مختلف علمي، مهارت دست مهارتدر اين حالت، عالوه بر سنجش دانش و . به ارزياب نشان دهد

  . گيرند قرار مي ارزشيابيكار با ابزارها و وسايل گوناگون نيز مورد 

ي  هاي مـورد نظـر برنامـه    ها و مهارت هاي كسب شده، بايد فهرستي از فعاليت هاي صورت گرفته و نيز مهارت از فعاليت ارزشيابيبراي 

بـا شـيوه سـنجش عملكـردي، نـوعي      دانـش آمـوزان   ارزيابي عملكـرد   .ها انجام داد هاي آن را مطابق با  مؤلفه  ارزشيابيد و درسي تهيه كر
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ي   را به نمره و ارزشدانش آموزان كيفي محسوب شده و بايد سازوكاري وجود داشته باشد تا بتوان از طريق آن عملكرد  ارزشيابي هاي كمـ

  .اند را پيشنهاد نموده 2اي و سنجش مشاهده 1وهشگران استفاده از كارپوشهبراي اين كار پژ. تبديل كرد

اي به نام كارپوشـه گـردآوري شـده و بـراي ارزيـابي       بايد در مجموعه دانش آموزانهاي  هاي گردآوري شده از فعاليت مجموعه گزارش

در آزمايشـگاه شـامل    دانـش آمـوزان  هاي  زشيابي فعاليتهاي وارسي مورد استفاده در ار فهرست. نهايي مورد استفاده و قضاوت قرار گيرند

هـايي اسـت كـه     اين اطالعات در رابطه با فعاليـت . گيرند اطالعات مفيدي است كه در مراحل مختلف انجام آزمايش مورد استفاده قرار مي

  :بخش اعظم آنها عبارتند از

  هاي پيش از آزمايشگاه فعاليت .1

  هاي داخل آزمايشگاه فعاليت .2

  اي بعد از آزمايشگاهه فعاليت .3

  آموزان در آزمايشگاه واكنش عمومي دانش .4

در آزمايشـگاه كمـك    آمـوز  و دانش معلم  تواند به هماهنگي بيشتر طراحان برنامه درسي و فعاليت هاي اين ابزار عملي و كاربردي مي

روي اين اصل . بستگي دارد معلم شيميني ، به قضاوت عيآزمايشگاهي هاي در فعاليتدانش آموزان  يادگيريان زسنجش مي. زيادي نمايد

ده كـرد كـه داراي چهـارچوب مناسـبي اسـت و      ااسـتف مناسـب  توان از يك الگـوي   هاي آزمايشگاهي، مي مناسب از فعاليت ارزشيابيبراي 

از جملـه  (تـي  حرك -هـاي روانـي   ايـن مراحـل شـامل مهـارت     .هاي عملي مورد استفاده قرار گيرد تواند براي بررسي و ارزشيابي مهارت مي

هـاي   هـا از طريـق فعاليـت    آن  هاي شناختي نظير پژوهش، كاوشگري و بررسي مسائل و حـل  و توانايي) ورزي و انجام مشاهده علمي دست

  .]13[آمده است 4كه جزئيات آنها در جدول  عملي مناسب است

  هاي آزمايشگاهي ها و ويژگيهاي مورد ارزشيابي در فعاليت توانايي:  4جدول 

  هاي كيفي براي ارزشيابي ويژگي  ايي يا مهارت مورد ارزشيابيتوان

  سازي به صورت منطقي؛ توانايي فرضيه •  شناسايي و سازماندهي يك مسئله) الف

  مشخص كردن متغييرهايي كه بايد بررسي شوند؛ •

  .مشخص كردن متغييرهايي كه بايد كنترل شوند •

ــ  •  ريزي روش اجراي آزمايش طراحي و برنامه) ب ــاب ش ــامل انتخ ــگاه، ش ــون  : رايط آزمايش ــا، فن ــاب ابزاره انتخ

  گيري و روش كار آنها؛ اندازه

  ...بندي اجراي آزمايش و  ل متغيرها، مرحلهرتنظيم و كنت •

ــه) پ ــي    برنام ــت  آزمايش ــراي فعالي ــزي و اج ري

  )ورزي دست(

مند با روش و فن آزمايشگاهي كامالً ايمن و درست  هدففعاليت  •

  ندارد و سازماندهي شده كامالً علميمبتني بر يك روش كار استا

شـامل ثبـت   (گيري  هاي مشاهده و اندازه مهارت) ت

  )ها و مشاهدات داده

گيري، دقت در انجام مشاهده عملي  استفاده درست از ابزار اندازه •

  ها و مشاهدات و گردآوري اطالعات و ثبت درست داده

هاي تجربي و  گيري منطقي و به كاربردن داده دي و نتيجهبن جمع •  هاي تجربي و مشاهدات تفسير و ارزيابي داده) ث

  ها با مسئله مورد بررسي، ارتباط آن

هـاي منـابع خطـا در روش اجـراي      ها و قابليت ارزيابي محدوديت •

  آزمايش

  

                                                
1
 Portfolio 

2 Observational Assessment 
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باشند كه  ابزار ميگيرند، شامل سه دسته  در اين مراحل مورد استفاده قرار مي دانش آموزانهاي  هايي كه براي ارزشيابي فعاليت سامانه

  :عبارتند از

  هاي كتبي؛  آزمونو   گزارش كار آزمايشگاه: اسناد نوشتاري، شامل .1

  يك يا چند آزمون عملي؛ .2

  .تحصيلينيمسال در طول يا تكويني مستمر  ارزشيابي .3

يش از انجام آزمايش و بعـد از  هاي انجام گرفته را به دو مرحله پ تواند فعاليت ميمعلم شيمي هاي آزمايشگاهي،  در ارزشيابي از فعاليت

اي هسـتند و   هاي ويژه هر دو مرحله نيازمند مهارت. هاي صورت گرفته در هر مرحله را مشخص نمايد انجام آزمايش تقسيم كرده و فعاليت

هـا،   م از آن، با توجه به اهميـت هـر كـدا   )ليست چك( ها در يك فهرست وارسي تواند با مشخص كردن ريز فعاليت ميمعلم شيمي بنابراين 

ايجاد كرده دانش آموزان هايي در ذهن  ، سؤالمهيج با انجام يك آزمايش معلم شيميدر اين روش، . امتيازي براي هر فعاليت در نظر گيرد

هـاي   فرضيه دانش آموزان. ي مشاهده شده دليل محكمي بياورند براي پديده دانش آموزانخواهد كه  و با به چالش كشاندن ذهن آنان، مي

كـه   قبل از ايـن  آموز دانشبنابراين . هاي مطرح شده بايد از طريق انجام آزمايش به اثبات برسد كنند؛ اما درستي فرضيه ختلفي مطرح ميم

ي  كند كه از عهـده  اي را مطرح مي هايي كه قبالً ياد گرفته است، فرضيه ي خود را مطرح نمايد، خوب فكر كرده و با توجه به مهارت فرضيه

 معلـم شـيمي   الزم به ذكر است كه اين عمل به صورت كيفي و در قالب ارزشيابي توصيفي و عملكـردي صـورت گرفتـه و     .آيدبر اثبات آن

  .]12[كند مي ارزشيابيهاي فهرست شده  هاي او را در قالب فعاليت گيرد و فعاليت يك فهرست وارسي مجزا در نظر مي آموز دانشبراي هر 

  

  هاي آزمايشگاهي تالگوي عملي انجام فعالي - 6

اهداف قصد شده در آموزش آزمايشگاهي در اصل رسيدن به باالترين سطح  مهارت يعني حل مسئله توسط فراگيران است، بنـابراين  

محـور   -هـاي آزمايشـگاهي يـادگيري    براي نيل به اين منظور، الگوي فعاليـت . بايد تالش كرد تا اين مهارت را در دانش آموزان تقويت كرد

اسـاس يـادگيري در آزمايشـگاه را تشـكيل      آموز در اين الگو انجام پژوهش و كاوشگري توسط دانش. بر حل مسئله ارايه شده استمبتني 

  :پردازند كه مراحل آن عبارتند از اي، مي مسئله هاي از نوع حل به انجام آزمايشدانش آموزان  در اين شيوه، .]8[دهد مي

  تشخيص مسئله -1

 بيان مسئله -2

 العاتآوري اط جمع -3

 )ارايه فرضيه و طراحي آزمايش(ارائه راه حل  -4

 )انجام آزمايش و تاييد فرضيه(اجرا و ارزيابي راه حل  -5

هاي اسـتقرايي، قيـاس و نيـز كاوشـگري و انجـام       هاي قبلي كسب شده از جمله مهارت در حل مسئله از تمامي مهارت دانش آموزان

  .آورده شده است 2ل كاين الگو در ش مراحل مختلف. كنند پژوهش به نحو احسن استفاده مي

. تعريف كـرده اسـت  معلمان يادگيري مبتني بر حل مسئله در آزمايشگاههاي شيمي نقش جديدي را براي  -استفاده از سبك ياددهي

 -ددهيدر فراينـد يـا  معلـم  هـر چنـد تغييـر نقـش     . از توضيح دهنده به تسهيل كننده يادگيري ارتقا يافته استمعلم در اين شيوه، نقش 

  .]3و 4و 8و10و 11[دهد كه اين رويكرد بسيار اثربخش و ارزشمند است  ها نشان مي شود؛ اما  پژوهش يادگيري يك گذر آسان تلقي نمي
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  هاي آزمايشگاهي مبتني بر كاوشگري و حل مسئله الگوي فعاليت:  2شكل 

  

  آزمايشگاهيهاي  موانع اجراي اثربخش فعاليت -7

هاي آزمايشگاهي كه در دسـتورالعمل آزمايشـگاهي ذكـر شـده      طور موثري تحت تاثير نوع فعاليت در آزمايشگاه به دانش آموزانرفتار 

نشـان   متوسـطه  هاي انجام گرفته در آزمايشـگاه شـيمي   هاي آزمايشگاهي و فعاليت تجزيه و تحليل راهنماي انجام فعاليت. است، قرار دارد

  .]3[وجود دارد  دانش آموزانهاي  ه شكاف بزرگي بين اهداف آموزش آزمايشگاهي و نوع فعاليتدهد ك مي

هاي سـطوح   هاي آزمايشگاهي و كسب مهارت از دستورالعمل آزمايشگاهي به عنوان يك كتاب آشپزي براي انجام فعاليتدانش آموزان 

سـازي و پيشـنهاد    نند كه به تشريح سطحي خطاهاي آزمايشگاهي، فرضـيه ك هايي تهيه مي گزارش دانش آموزان. كنند تر استفاده مي پايين

اي سبب كم اثر شدن جايگاه  هاي كليشه گونه فعاليت اين. پردازند انجام آزمايش و يا طراحي و انجام يك آزمايش ساده و پيش پا افتاده مي

  .]4[يادگيري شيمي شده است -آزمايشگاه در ياددهي

شود، انباشتگي  هاي آزمايشگاهي اثربخش در آزمايشگاههاي شيمي مي ه طور موثري مانع از انجام فعاليتيكي ديگر از موانعي كه ب

هاي آزمايشگاهي سبب  در فعاليتدانش آموزان  انباشتگي ناپايدار حافظه فعال. و ايجاد ترافيك ذهني است آموز حافظه فعال دانش

هاي آزمايشگاهي  در فرايند مشاهده، چابك دستي و اجراي فعاليت شده وسبب كاهش دقت ويآموز حوصلگي دانش خستگي و بي

   .]10[نشان داده شده است 1در شكل  آموز عوامل تاثيرگذار در انباشتگي حافظه فعال دانش. گردد مي

  

  

  

  

ــردن و  -١ ــخص كـ مشـ

 تعريف يك مسئله

ه يـك  ترجمه مسئله ب -2

 پژوهش شكل قابل

ريـزي   طراحي و برنامه -3

 انجام آزمايش

ــت داده -5 اجراي عملي آزمايش -4 ــا و  ثبــ هــ

 مشاهدات

تفســير اطالعــات و   -٦

ــا، داده  هـــــــــــــ

ـــــ� ���ي  ����

ــراي   -7 ــايج ب ــابي نت ارزي

 هاي بعدي  طراحي فعاليت

 حل مسئله اصلي

 مشخص كردن مسئله بعدي

A 

A 

  A: تغيير در طراحي 

www.chemyazd.com



 

١١ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي آزمايشگاهي تدر فعالي دانش آموزانانباشتگي ناپايدار حافظه فعال :  1شكل 

  

  گيري و نتيجه جمع بندي -9

هاي در نظر گرفته شده براي اسـتفاده از   هدف هاي آزمايشگاهي، بررسي چيستي، چرايي و چگونگي انجام فعاليت، ضمن مقالهدر اين 

هم براي  هاي آزمايشگاهي اليتفعتالش گرديد تا تصوير روشني از كاربردهاي بررسي شد و  يادگيري -در فرايند ياددهي ها اين نوع فعاليت

هـاي   هاي قابل اجـرا در آزمايشـگاه   ها و آزمايش انواع سبكسپس . ارايه گردددانش آموزان  بررسي نتايج يادگيري و هم كمك به يادگيري

تالش گرديد  ،مدارس متوسطه هاي موجود در برنامه درسي آزمايشگاه شيمي با معرفي انواع متغير. مورد بررسي قرار گرفتمدارس  شيمي

  .ارايه گردد و آزمايشگاه متوسطهها در برنامه درسي شيمي  تا ضمن بررسي متغيرهاي ذكر شده، الگويي جامع براي انجام اين گونه فعاليت

 هاي جديد مهارت

 آموزشي جديد هاي واژه

  لعمل به صورت نسخهاجراي دستورا -1

 انباشت مفاهيم يك بخش و  - 2

  استراحت كردن بخش ديگر

  ها به صورت تنوعي انجام فعاليت -3

  هاي ديگران كپي برداري از فعاليت -4

  اجراي نقش فقط ثبت كننده -5

 

 معلم فعاليت آموز فعاليت دانش

  حافظه

 فعال

 اي كه بايد بازگويي شود نظريه

پيدايش حالت 

 انباشتگي ناپايدار

  كاهش عوامل مزاهم خارجي -1

  سازماندهي مواد آموزشي - 2

 تبيين موضوع به درستي و كامالً شفاف و قابل فهم -3

 كاهش ناپايداري از طريق

 ورودي از خود آزمايشاطالعات 

  اسامي مواد، ابزار و دستگاهها 

  كه بايد شناسايي و مورد 

 استفاده قرار گيرند

 بازگويي شوند  هايي كه بايد مهارت

 مواد آموزشي مكتوب جديد
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، يمراكـز آموزشـ  درس شيمي و آزمايشگاه در هاي آزمايشگاهي در  ترين سبك انجام فعاليت هاي اوليه نشان داده است كه رايج بررسي

از روي دستورالعمل آزمايشگاهي، آزمايش مورد نظر را انجام داده و اين فرايند تفاوت زيـادي   آموزان توصيفي است كه در آن دانشسبك 

ايـن   .شـود  هاي عملي مناسب در آزمايشگاه مي براي انجام فعاليتآموزان  هاي آشپزي ندارد و اغلب منجر به كاهش انگيزه دانش با فعاليت

 تا عالوه بر افزايش انگيزه و عالقه دانش باشندها و رويكردهاي جديدي  به دنبال روشريزان درسي شيمي ،  برنامهند تا ك شرايط ايجاب مي

  .دهنيادگيري را نيز افزايش د -هاي انجام گرفته در فرايند ياددهي به فعاليت در آزمايشگاه، ميزان كارايي و اثربخشي فعاليت آموزان

هاي يادگيري  و نتـايج حاصـل از آن    مناسب فعاليت ارزشيابيه اهميت استفاده از سنجش عملكردي براي در بخش ديگري از مقاله ب

هـاي نوشـتاري    دهي بر اسـاس آزمـون   بيشتر به صورت كمي و بر پايه نمره ارزشيابيهاي سنتي  هر چند شيوه .در آزمايشگاه پرداخته شد

هـاي عملكـردي،    كيفي در قالب آزمـون  ارزشيابيهاي  هاي نوشتاري، به روش ي انواع آزمونعالوه بر معرف مقالهگيرند؛ اما در اين  انجام مي

  . تاكيد زيادي شده است  كارپوشه و مشاهده

هـاي پژوهشـي، حـل مسـئله بـا رويكـرد كاوشـگري و انجـام          محور شيمي بر انجام فعاليـت  -ي درسي فعاليت بخش اعظم يك برنامه

 دانـش ي درسي و كمـك بـه    بروندادهاي چنين برنامه ارزشيابييشگاه و كالس درس تاكيد دارد و براي هاي عملي و ذهني در آزما فعاليت

توصيفي  -هاي كيفي ي درسي، نياز به انواع آزمون يادگيري در حين اجراي برنامه -براي مشاركت فعال در فرايند ياددهي معلمانو  آموزان

  .كامالً مشهود است

هاي مختلف علـوم تجربـي از جملـه علـم آزمايشـگاه       يادگيري شاخه -ي عملي و ذهني در فرايند ياددهيها با توجه به اهميت فعاليت

هـاي شـيمي مصـرف     ساله بودجه هنگفتي براي تجهيز و تامين مواد شيميايي و ابزارهاي مورد اسـتفاده در آزمايشـگاه    محور شيمي، همه

هاي آزمايشگاهي در آموزش و يادگيري علـم شـيمي، برنامـه درسـي آن      از فعاليتشود، بنابراين ضرورت دارد تا براي استفاده اثربخش  مي

  . هاي آموزشي مورد استفاده افزايش يابد وري روش مورد بازبيني قرار گرفته و از الگوهاي جديد و به روز استفاده گردد تا ميزان بهره
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