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  چكيده

 رقابت و سريع تكنولوژي و ارتباطات  رشد : مانند آن از ناشي و نگراني هاي  و انفجار انقالب ديجيتال  شدن جهاني پديده

 و محور - خُرد  اقتصاد سوي به حركت ، جديد اطالعات توليد براي جهانيان تالش و ، نهاآ به دستيابي براي مختلف كشورهاي

 برنامه روي تمركز ، خود ملي و بومي فرهنگ حفظ براي كشورها تالش و جهاني فرهنگ نفوذ از ناشي تضاد وجود ، محور - دانش

 از بومي و ملي فرهنگ بر مبتني درسي هاي برنامه حفظ و سو يك از توسعه محور عنوان به فناوري و علوم ، رياضي درسي هاي

 اساس همين بر . است داده قرار جهاني تربيت و تعليم نظامهاي روي پيش را فراواني هاي چالش دست اين از مواردي و ديگر سوي

 حال عين در و نموده باز را شدن جهاني سوي به حركت رمسي بتوان كه نحوي به درسي هاي برنامه اصالح و تغيير اصل به توجه

 است اساسي اي مسئله،   نمود حفظ اقتصادي و اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي گوناگون هاي عرصه در را خود ملي استقالل و هويت

بر  تأكيد مسير اين در پيشنهادي حل راه يك .]1[است داشته مشغول خود به را توسعه درحال كشورهاي از بسياري توجه كه

كه بايد عالوه بر آموزش و يادگيري با روشهاي نوين  آموزش علوم به صورت چند بعدي و استفاده از سطوح مختلف تفكر مي باشد

آموزشي بايد به بعد ديگري از اين آموزشها كه همان بعد انساني و مسائل مر بوط به اعتقادات و دين و آئين و فر هنگ فرا گيران 

 شيوه بر بيشتر كه ، موجود درسي هاي برنامه معايب معرفي ضمن تا است شده كوشش مقاله اين در. ه خاص شوداست نيز توج

به ويژه آموزش چند بعدي شيمي به صورت  آموزش چند بعدي علوم جايگاه و نقش ، ها ويژگي  به دارند تأكيد مداري نتيجه هاي

  . شود پرداخته ايران تربيت و تعليم نظام در ماندن بومي و شدن جهاني ايه چالش با رويارويي براي ابزاري عنوان به موردي ،
   

  آموزش چند بعدي  ، آموزش علوم ، شدن جهاني :  ها واژه كليد
  

  مقدمه - 1

 آنها عملكرد كه چرا است ديگري زمان هر از بيش حاضر عصر در آموزشي موسسات و دانشگاهها مدارس، فراروي چالشهاي

 رفته رفته كه است منابعي سر بر جهاني رقابت با همزمان امروز، تربيت و تعليم و آموزش .دارد قرار بين ذره زير هسختگيران و دقيقاً

 شرايطي چنين در . است افزايش و تغيير حال در دائماً نيز كار بازار و والدين انتظارات و تقاضاها و مي شوند كمتر و كمتر

 حاكم موسسات اين بر بازدهي و كارايي گفتمان و گرفته قرار اقتصادي - تجاري يدئولوژيا تاثير تحت شديداً مدارس و دانشگاهها

 اين .است گذاشته تأثير اساتيد و معلمان كار شيوه و آموزشي مراكز و مؤسسات مديريت نحوه بر خود نوبه به امر اين .است گشته

مان ايران مي پر دازد و روشهاي نوين  - كشور آموزشي ستمسي و برآموزش ساختاري تحوالت و جهاني شدن تأثير بررسي به مقاله

  .آموزشي را كه به صورت چند بعدي ارائه مي گردد را به عنوان روشي مهم در تدريس علوم ذكر مي كند

 مي در را جغرافيايي مرزهاي كه است اجتماعي فرايندي شدن جهاني ( 1995 ) واترز مالكوم چون، شناساني جامعه ديدگاه از

 بوده آگاه پديدهها اين از نيز مردم البته و برد مي بين از را مختلف مناطق در موجود اجتماعي -فرهنگي الگوهاي و معادالت دد،نور

  .]2[نيستند اطالع بي و

 مي  اعمال اقتصاد حيطه در كه تغييراتي مجموعه به عموماً اما ندارد واحدي تعريف نيز ساختاري تحول شدن، جهاني همانند

 سازمان جهاني، بانك پول، المللي بين صندوق مثل المللي بين اقتصادي سازمانهاي توسط تغييرات اين كه كند مي اشاره گردد

  )1998  جونز ، 1997 آرنوف ( .شود مي حمايت نئوليبراليستي ايدئولوژي نهايتاً و اقتصادي توسعه و همكاري

 ساير با همراه نيز غرب خود و نبوده مناطق ديگر بر غرب طتسل معني به ولي دارد غربي خاستگاهي جهاني شدن چند هر

 رويدادهاي تمامي و روزمره زندگي جهاني شدن است معتقد ( 1999 ) گيدنز .است شده آن گوناگون تبعات متحمل كشورها
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 چون مسائلي حتي و داده تغيير شديداً را انسانها زندگي روش پديده اين وي نظر به  .دارد خود تاثير تحت را ما اطراف جهان

  .اند نبوده مصون تاثير اين از نيز خانواده و ازدواج جنسيت،

 زماني .نماند مصون خصوصي سازي و تجاري سازي فراگير امواج از مي شود محسوب دولتي خدمات از يكي كه آموزشي نظام

 تأثير تحت باوري و نگاه چنين حاضر رعص در اما شد مي تلقي طبيعي امر اين و مي شد ارائه دولتها توسط فقط آموزشي خدمات

 در تا دارند قرار دولتها جانب از زيادي فشار تحت حاضر عصر در دانشگاهها نمونه براي . است گرفته قرار اقتصادي -تجاري تفكرات

  .نمايند توليد قبول قابل برونداد و خروجي دريافتي شان هاي هزينه قبال

   اجراي با مدارس البته .پذيرفته اند گوناگوني تاثيرات نيز مدارس نبوده، گاههادانش به محدود آموزش تجاري شدن تاثير

 نرسيده خود اهداف به ميشود ادعا كه آنچنان مدارس تدابير و طرحها ولي اند بوده آموزش كيفيت بهبود درصدد مختلف طرحهاي

 كادر و معلمان كار دريافتي، بودجه قبال در وجيخر توليد براي مدارس بر دولتها روزافزون فشار   2003 ) .ولچ و ماك( است

  .]3[آموزشي كيفيت ارتقاء تا ميشود مديريتي و اي حاشيه كارهاي صرف فعاليتها اين بيشتر ولي است كرده بيشتر بسيار را مدرسه
  

  جهاني شدن و تأثير آن بر فرهنگ و آداب و سنن - 2

 فرايندي پديده اين بلكه . نيست سياسي و فرهنگي اقتصادي، دابعا از يكي به محدود و بعدي تك فرايندي شدن جهاني

 .است كرده رسوخ اجتماعي هاي عرصه تمامي در كه است يكپارچه و منسجم

 نظام چون مهمي نيروهاي مدد به كه فرايندي داريم؛ سروكار فرايند يك با شدن جهاني در ما  .است فرايند يك شدن جهاني

 دستخوش را پديدهها از بسياري و نورديده در را ملي مرزهاي ...و المللي بين سازمانهاي ليتي،م چند شركتهاي جهاني، ارتباط

 مرحله ي وارد خود عاقبت و ماند نمي باقي پايدار وضعيت يك صورت به فرايند اين و است كرده پذيري تاثير و تبديل تحويل،

 .ميكنند ياد يكپارچه جهان عنوان به آن از كه مي شود ديگري

 ديگر عبارت به شر؛ هم و باشد خير هم ميتواند بلكه شر، نه و است خير نه آن با موافقتها و مخالفتها تمام وجود با شدن هانيج

 اگر كه است خود خاص بازي قواعد داراي خود ابعاد تمامي در فرايند اين حقيقت در . منجي هم و است مهلك هم شدن جهاني

  .]4[ددهن در تن آن به بايد ناچار به كنند تامين را ودخ شهروندان سعادت بخواهند دولتها

 و راحت تر ارتباطات عموما و شده علوم ي گسترده پخش باعث است، كرده تسريع را اجتماعي تحرك اندازهاي تا شدن جهاني

 با شدن جهاني عصر در .بشناسند و كرده درك را يكديگر تا اند يافته بيشتري توانايي مختلف جوامع اعضاي . است نموده ارزانتر

  .بيابند آگاهي مختلف فرهنگهاي و دينها به راجع توانسته اند ديگري زمان هر از بيشتر مختلف جوامع در افراد ارتباط وسايل وجود

 آيد، مي وجود به بشر واسطه ي به كه طبيعي مصائب قربانيان براي را خود همدردي بتوانند بشر نوع تا شده باعث شدن جهاني

 از استفاده با شده، خارج انزوا از گروهها و تشكلها افراد، تا ميشود موجب ارتباطي تكنولوژيهاي گسترش و تنوع .دهند نشان

 .برسانند جهانيان گوش به را خود خواسته هاي ارتباطي تسهيالت

 جوامع خصوصاٌ و رقش سمت به تكنولوژيك پيشرفتهاي ابزار با غرب فرهنگي ي ارزشها ضد سير شدن جهاني فرايند از طريق

 تغيير و سوم جهان ملل از بسياري در فرهنگي باختگي خود به است ممكن آن ي نتيجه . است آورده هجوم مسلمان و سوم جهان

 .شود منجر جوامع اين در فرهنگي ارزشهاي دادن دست از و

 تاحدود سوم جهان در ارتباطي انالهايك و وسايل  .است انجاميده اطالعات طرفه يك جريان به جهان در اطالعاتي توازن عدم

 مي وجود به سوم جهان به غرب از طرفهاي يك جريان اي رسانه و اطالعاتي هاي برنامه انتقال و توليد . است غرب دست در زيادي

 سترشگ و طرف يك از سوم جهان جوامع رسوم آداب و ديني اعتقادات و ارزشها به حمله با شدن، جهاني فرايند طريق از .آورد

 استعمارگر كشورهاي به آنها اقتصادي و فرهنگي سياسي، وابستگي تداوم براي را زمينه ديگر طرف از جوامع اين در خود فرهنگ

 فقط فرهنگ اين در  .است يافته گسترش جا همه در شدن جهاني ي نتيجه در گرايي مصرف فرهنگ. شود مي فراهم سابق

 .يابد نمي رشد امكان وي فكري و معنوي روحي، ابعاد كه جايي تا ميشود خريد به عتادم كننده مصرف . است حاكم مادي نيازهاي

 جمله از محلي هاي هويت گيري شكل و فرهنگي گرايي خاص و تكثر براي مهيا بستري سازي، هويت فرايند بودن دشوار رغم به

  .شود مي فراهم ديني هويت
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 يك اخالقي ، اجتماعي فرهنگ، شئون كليه فرايند اين . است " اسيونسكوالريز " فرايند شدن جهاني منفي آثار ديگر از

 عالئم و عوارض .شود مي تبليغ سكوالريزاسيون فرايند ارتباطي هاي شبكه طريق از اكنون . ميكند زدايي ديانت را اسالمي جامعه

 كار به كمتر قدسي و ديني مفاهيم شود، مي عوض مردم ادبيات كه است اين اسالمي غير و اسالمي جوامع در سكوالريزاسيون

  .]5[شود مي استعمال بومي غير و ديني غير مفاهيم و ها واژه آنها جاي به و رفته

 هر به ،شود قلمداد تحميلي و شده ريزي برنامه اي پروژه چه و باشد داشته جوش خود و تاريخي ضرورتي چه شدن جهاني

 چاره آن با رويارويي براي تا است الزم و است گشوده جهانيان روي پيش را ياساس هاي چالش كه ناپذير انكار است واقعيتي حال

 .شود انديشي

 مرزهاي چهارچوب در را خود بالقوه استعدادهاي و موجود ابزارهاي گرفتن خدمت به توانايي كه اي جامعه هر اساس، اين بر

 قرن در وجهان خود مقتضيات و شرايط با سازگار اي گونه هب كشورها ديگر با رابطه در را آن كارگيري به شيوه و باشد داشته ملي

 از ناشي تهديدهاي زيادي حدود تا تواند مي و داشت خواهد ميدان اين در را آميز موفقيت بازيگري قابليت بداند، يكم و بيست

 بايد . بردارد گام توسعهو رشد مسير در شده حساب و منظم ريزي برنامه با و نموده مبدل سازنده هاي فرصت به را شدن جهاني

 هم و مخرب اثرات هم تواند مي مسئله اين شد بيان كه طور همان و است راه آغاز در هنوز شدن جهاني مسئله كه نمود اذعان

 اين در خود روي پيش هاي چالش با كامل آمادگي با جهان كشورهاي كه است آن مهم  .باشد داشته جهانيان براي مطلوب اثرات

 جهاني پيامدهاي و آثار بين تعادل ايجاد منظور به مناسب عملياتي هاي برنامه تدوين و  راهبردي ريزي برنامه . كنند دبرخور مورد

 شيوه تواند مي ديگر، سوي از خود ملي فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، اهداف و ها ارزش ها، آرمان حفظ و سو يك از شدن

 ...و هند مالزي، سنگاپور، چين، :چون مناسبي الگوهاي مورد اين در . شود محسوب شدن جهاني پديده با برخورد براي مناسبي

 .بردارند مؤثري هاي گام شدن جهاني تحوالت سوي به خود ملي هاي ارزش و فرهنگ حفظ با اند توانسته كه دارد وجود

 بشري تمدن و فرهنگ به دادن لشك در اساسي نقش اجتماعي، نهادهاي ترين اساسي از يكي عنوان به پرورش و آموزش

 نظام در تحول كه است دريافته خوبي به امروز وبشر آموزش نظام در تحول كه است دريافته خوبي به امروز بشر  .است داشته

 و اجتماعي و فرهنگي سياسي اقتصادي، صنعتي، علمي، نيازهاي به پاسخگويي براي اساسي نيازي پيش عنوان به پرورش و آموزش

 .شود مي محسوب پايدار توسعه گوناگون ابعاد به يابي دست يتنها در

 هاي -چالش به پاسخگويي در آن اهميت و نقش به توان مي بهتر تربيت، و تعليم نظام براي اولويتي چنين گرفتن نظر در با

 جديد و مناسب ايه طرح بدون است، مسلم آنچه .برد پي شدن جهاني پديده با مثبت رويارويي در جهان كشورهاي روي پيش

 – ياددهي راهبردهاي درسي، هاي برنامه اهداف، در بازنگري از اعم تربيت و تعليم نظام عملكرد و وضعيت در تغيير ايجاد براي

 را مناسب هاي روش توان نمي آساني به آن هاي مؤلفه ساير و معلم تربيت نظام تحصيلي، پيشرفت ارزشيابي هاي شيوه يادگيري،

 و پذيرش براي آمادگي و سو يك از ملي استقالل و هويت حفظ بر تأكيد با شدن جهاني هاي چالش و نيازها به يپاسخگوي براي

  .نمود فراهم ديگر سو از جهاني مثبت تغييرات ايجاد
 

  آموزش چند بعدي علوم از استفاده ضرورت و شدن جهاني - 3

مي   يدن به قله هاي علم و فناوري با يكديگر رقابت در دهكده ي جهاني كه همه به دنبال رشد و ترقي هستند و براي رس

و به . كديگر دارند و سعي در صدور فرهنگ و تكنولوژي خود مي كنندكنند ، بدون شك در اين رقابت ها ، نيم نگاهي هم به ي

نوعي ديگران را دنباله  دنبال اين هستند كه بازار مناسبي نيز براي دستاوردهاي خود در كشورهاي در حال توسعه پيدا نمايند و به

گسترش علم و فناوري باعث شده است كه آموزش علوم در كشور ها در تمامي مقاطع  . رو و در مسير اهداف خود ، هدايت كنند

  .تحصيلي به روشهاي تجربه شده در كشور هاي ديگر ، تكيه كنند و از نتايج تحقيقات انجام شده ، استفاده نمايند

، بايد بتوانند در سه سطح تفكر، به علوم طبيعياز  ه دانش آموزان، براي رسيدن به يك درك صحيحمعتقد است ك 1جانستون

. است ه مثلثي ارائه مي شود، شامل سطوح ماكروسكوپي ، مولكولي و نماديياين سه سطح كه در قالب يك نما. ياد گيري بپردازند

را كمك كند تا در  فرا گيرانيادگيري  –ه در فرايندهاي ياددهي اين است كه فعاليتهاي انجام گرفت علومهدف اصلي از آموزش 

                                                           

1 �  Johnston, A. H. (1997). Chemistry teaching 
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در خدمت آموزش  علومدر اين رويكرد ، . آموزش ببينند ، علميكسب مهارتهاي زندگي ، حل مساله، كاوشگري و ارتقاي سطح سواد

را مي توان از  علومآموزش  هدف مذكور در. براي پيشبرد اهداف آموزشي بهره گرفته مي شودعلوم طبيعي است واز جاذبه هاي 

 :فناورانه به شرح زير بررسي كرد منظر عوامل انساني ، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نيز

A.   بافت سياسي، اقتصادي، محيطي، اجتماعي و همچنين مالحظا ت تاريخي و فلسفي ، با درك ما از مفاهيم شيمي ، واكنش هـا

 .آموزش داده مي شود، ارتباط فراوان دارد و به صورت در هم تنيده استو عموم مردم فرا گيران و فرايند ها يي كه به

B.  در سه سطح ماكروسكوپي ، مولكولي و نمادي مجزا از ساير حيطه ها، از جمله فناوري و جامعه ، انجام گيرد،  علوماگر آموزش

اجـراي پژوهش،حـل مسـاله،     .ابـد فناوري دانش آمـوزان ارتقـا ي   –در اين صورت نمي توان انتظار داشت كه سطح سواد علمي 

كاوشگري و يافتن ارتباط منطقي بين علم ، فناوري ،جامعه و محيط زيست، به دانش آموزان كمك خواهد كـرد تـا عـالوه بـر     

، در حل مشكالت و مسائل موجود زندگي روزمـره فعاالنـه و آگاهانـه     علومكسب ديد چند رشته اي و چند بعدي در يادگيري 

 .]6[عمل نمايند 

محور ، براي كامل كردن تاكسونومي سطوح تفكر جانستون ، معتقد است كه  –به صورت زمينه علوم  آموزش با طرح 1ماهافي

را نيز به 2 "عوامل انساني "در سه سطح تفكر ماكروسكوپي،مولكولي و نمادي ، سطح چهارمي با عنوان علومبايد عالوه بر آموزش 

به صورت دو بعدي و  علومآموزش  1در شكل . را به صورت سه بعدي انجام داد علومگيري ياد –اين سطوح اضافه كرد و ياددهي 

  .سه بعدي نشان داده شده است

)سمت راست(و سه بعدي )سمت چپ( به صورت دو بعدي علومآموزش  -1شكل   

  
 

STSEعلم ، فناوري ،جامعه و محيط زيست با استفاده از رويكرد 
تماعي ، فرهنگي و اقتصادي ، مي و استفاده از زمينه هاي اج 3

 - استفاده از رويكرد زمينه. را در قالب تجربه هاي يادگيري جديدي به دانش آموزان ارائه كرد علميتوان مفاهيم و نظريه هاي 

د سبب شده است تا مفاهيم ارائه شده از جذابيت بيشتري برخوردار شده و دانش آموزان با مالحظه ي كاربر علوممحوردر آموزش 

 .انگيزه و رغبت بيشتري نشان دهند علومعيني مفاهيم آموخته شده، در زندگي واقعي، براي مطالعه 

عده    همه از باال رفتن پله هاي رشد و ترقي و آموزش و ياد گيري ، لذت مي بريم واز رسيدن به قله خوشحال مي شويم ولي

مي پرند و     دچار سر گيجه مي شوند و اغلب از پله هاي نردبان به پائين اي ارتباط بين اين پله هارا نمي دانند و هنگام باال رفتن

نمي توانيم به باالي    اگر بخواهيم از نردبان باال رويم بايد پله به پله مراحل را طي كنيم ، وگر نه . دچار بي رغبتي به علم مي شوند

آموزش  .]7[ ا گيران متناسب با موضوعات اجتماعي آنها استصعود طوالني براي فر . نردبان برسيم و يا وسط راه سقوط مي كنيم

  .بدون زمان و بدون محدوديت ، غير ممكن است علوم طبيعي بر نامه هاي درسي

همانطور كه در آموزش سه بعدي علوم مشخص شده است ، توجه به ويژگي ها و عوامل انساني و فرهنگي و اعتقادي نيز ، بايد 

. و يك فرايند بلند مدت بايد انجام شودمعموال هر تغييري به راحتي صورت نمي پذيرد . رار گيرددر آموزش ها مورد توجه ق

                                                           
1 -  Mahaffy, p . (2004) . The future shape of chemistry education. 
2 - Human Elements 
3 - Science, Technology , Society and Environment 
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همانطور كه تغيير در فرهنگ ها به شرايط و ضوابط خاصي نياز دارد ، تغيير در روشهاي آموزشي نيز بايد اين شرايط و ضوابط را 

نگ سازي شود و خوبي ها و فوايد آن و احتماال معايب نيز براي مردم باز گو قبل از انجام هر تغيير ي بايد ابتدا ، فره. داشته باشد

شود كه اين امر محقق نمي شود مگر اينكه دولتها و مسؤلين امر آموزش و پر ورش ، سالها در مورد آن طرح جديد يا تغيير مناسب، 

  .بيان نمايندو فوايد آن طرح را بر نامه ريزي كرده و مراحل آنرا توضيح و تفسير نمايند

نگردد و  يعالوه بر فر هنگ سازي بايد زير ساختها و شرايط انجام آن تغيير نيز فراهم شود تا در حين اجرا دچار مشكل و كاست

در كشور ما نيز كه .  بر نامه هايي نيز براي مشكالت پيش بيني نشده در نظر گرفته شود تا در موقع ضرورت ، چاره انديشي شود

از آنجا كه آموزش علوم . هنگي و اعتقادي خود را دارد ، هر تغييري بايد مراحل مختلف اين فرايند ، به اجرا درآيدشرايط خاص فر 

با پايه ،  اساس علم و تكنولوژي و فناوري هر جامعه را ترسيم مي كند لذا بايد با ظرافت خاصي انجام پذيرد و همه شرايط و ضوابط 

يله اي با هر فرهنگي متناسب باشد به نوعي بايد در آموزش علوم زمينه محور بود تا ياد گيري ها توجه به هر منطقه و هر قوم و قب

توجه خاص به يك بعد از آموزش علوم نمي تواند گره گشاي مشكالت . بهتر و ماندگار تر و قابل كاربرد در زندگي و جامعه باشد

اره ساز بوده و براي پيشرفت علم و فناوري در هر جامعه اي مهم و باشد ولي توجه به ابعاد مختلف در آموزش علوم مي تواند چ

  .ضروري باشد
  

 گي ها و مزاياي آموزش چند بعدي علوم ژ       وي -4

  توجه به بعد ماكروسكوپي و انجام آزمايش -4-1

 تفكر در اين قسمت به بحث ارزشمند آزمايشگاه و كار عملي در راه رسيدن به يك توسعه پايدار در سطوح مختلف

آموزشهاي پايدار و ماندگار از طريق تمركز در سطح ماكروسكوپي و كار  . پرداخته مي شود ) ماكروسكوپي ، مولكولي و نمادي(

را به هم پيوند دهد و هدف از كار عملي را  )ميكروسكوپي (كار عملي مي تواند سطح ماكروسكوپي و مولكولي  . عملي است

كارهاي آزمايشگاهي را به صورت سطحي و نمايشي انجام مي دهند و به مشاهدات مولكولي و اغلب دانش آموزان . مشخص نمايد

در سطح ماكروسكوپي مشاهده عيني موادشيميايي و تغييرات آنها با استفاده از فعاليتهاي آزمايشگاهي و . نمادي آن ، توجهي ندارند

ل اندازه گيري مورد يشده در محتوي درسي با اشياء فيزيكي و وسا مهارتهاي مر بوطه و مرتبط ساختن نظريه ها و نماد هاي ارائه 

تركيب مواد با هم و واكنشهاي بين آنها ،از طريق آزمايشگاه و ساير فعاليتهاي عملي ، بخشهاي جدائي ناپذير آموزش و . نظر است

  .ياد گيري شيمي است
  

شاهده مي كنند و يا مهارت دست ورزي و كاربا  مواد در كار عملي دانش آموزان وقايع و اتفاقات را م كار عملي چيست؟

كار عملي ارتباط با . تجربه مي كنند ويا اينكه معلم براي آنها انجام مي دهد) به صورت فردي و يا گروههاي كوچك(شيميايي را 

ه اي و شبيه سازي كوچك و يا بازيهاي رايان يمواد شيميايي و رعايت نكات ايمني است كه مي تواند به صورت كيتهاي خانگ

  .كامپيوتري نيز باشد
  

آموزش محتوي علم  ،آموزش روشهاي علمي ، ايجاد انگيزه در فراگيران و لذت بردن از كارهاي عملي ،   : هدف از كار عملي

در مهارت دست ورزي ، بهبود ياد گيري علمي دانش آموزان ، داشتن ذهني باز و كنجكاو در حوزه علم شيمي ، رشد تفكر خالق 

  .]8[ حل مساله  و ارتقاء سطوح تفكر علمي مي باشد
  

  )ميكروسكوپي( مولكولي  سطح توجه به -4-2

در سطح مولكولي رفتار اتم ها ، يونها و مولكولها در تبديالت شيميايي و ارائه پنجره هايي براي مشاهده دنياي مولكولي با 

در اين قسمت به . رم افزار هاي شبيه سازي مجازي در دستور كار قرار دارداستفاده از نمودار ها، جدولها ، استفاده از مدلها، و ن

بررسي اهميت نقش تجسم ذهني و زبان و نقش تصوير و كالم دردرك بدست آمده از سطح ميكروسكوپي شيمي ، پرداخته مي 

مدرسان ، فراگيران و كتب درسي براي آموزش و ياد  . ميكروسكوپي بيان مي شود همچنين تفاوت سطح ماكروسكوپي و . شود

درست از معناي اين نمايشها و ارائه هاي  فرا گيران بدون درك  . گيري در سطح ميكروسكوپي نيازمند نمايشهاي مولكولي هستند
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  .]9[مولكولي نمي توانند تجسم فضايي از ويژگي هاي ساختاري مولكولها در واكنشها داشته باشند 

يك ترقي خوبي در تمايز و شناسايي سطح ماكروسكوپي و   1984در سال  1 بنت وسكوپي چيست؟سطح ميكر

او بحث در مورد چگونگي ذوب گوگرد به شكل مايع و سيال و ريختن آن به آب   .ميكروسكوپي در بين دانشمندان شيمي داشت

زاسيون حلقه هاي كوچك و سرد شدن سريع حلقه و پليمري S8 تصور ما شكستن حلقه هاي  . سرد و چسبناك شدن آن اشاره كرد

دانشمندان ارتباط سطح ميكروسكوپي را با دنياي اتم و مشتقات آن يعني  . مي باشد S8 ها ي پليمري ، بدون باز آرايي حلقه هاي 

 .تخيل و تصوير گري از جمله اجزاي كليدي پيشرفت در شيمي است. يون و مولكول مي دانند

  .]10[ر خي از رفتار ماكروسكوپي و ميكروسكوپي مواد مشخص شده است ب 1 در جدول شماره 

 

رفتار ماكروسكوپي و ميكروسكوپي بر خي مواد -1جدول   

 رفتار ماكروسكوپي تفسير رفتار ميكروسكوپي

 فشار گازها حركت سريع و برخورد ذرات با ديواره ظرف

 ذوب شدن ولكولي را دارددماي بااليي كه انرژي كافي براي غلبه بر نيرو هاي بين م

جاذبه نيرو هاي يون دو قطبي بين مولكولهاي آب و يونها براي غلبه بر نيروهاي بين بارهاي مخالف و يـون، در  

 شبكه نمك ، كافي است

 حل شدن سديم كلريد در آب

واكنش در دماي باال پيشرفت سريع درصد بيشتري از بر خوردها انرژي اكتيواسيون الزم براي واكنش را دارا مي با شند  

مولكول نا متقارن است و برخورد بين مولكولها و تابشهاي الكترو مغناطيس ،صفحه اي از امواج قطبي است و 

 هميشه در يك جهت مي چر خد

 تركيبي كه فعال نوري است

 

  توجه به سطح نمادي و حل مسأله -4-3

انرژي و نظريه هاي علمي، در قالب معادله هاي رياضي و در سطح تفكر نمادي تبعيين پديده هاي شيميايي ، تغييرات 

بسيار گسترده است و  علومزبان نمادين    .است علومنمادهاي شيميايي همراه با حل مساله و كاربرد اعداد، هد ف اصلي آموزش 

هاي شيميايي زبان نمادين به عنوان مثال استفاده از معادله   .براي آموزش و ياد گيري در سطوح مختلف از آن استفاده مي شود

در واقع سطح نمادي يك واسطه اي ميان سطح تفكر ماكروسكوپي و مولكولي   .شيمي است كه واكنش ها را به نمايش مي گذارند

 :برخي از نمادهاي شيميايي معروف در علم شيمي عبارتند از  . است 

 ، (P)و كميتهايي چون فشار (A , Z) عدد جرمي و عدد اتمي (H , N , O , S , Mg , He) نامهاي عناصر �

 ...و  (T)، دما(d)،چگالي(V)حجم

 (Kj , j)براي استفاده از واحد كميتها  �

 (k , h , ka)براي استفاده از ثابت هاي مختلف  �

 (fcc , ccp , hcp)براي ويژگي ساختار بلورها  �

Fe)براي نشان دادن حالتهاي اكسايش   �
+2

 , Fe(II)) 

Be: 1S)كتروني اتمها براي نشان دادن آرايش ال �
2 , 

2S
2
 , 2P

1
) 

)براي نشان دادن حالت پايه در الكترونها   �
3
P1 , 

3
T2g) 

 (C6H6)استفاده از فر مولها ي ساختاري براي نمايش مولكولها ، مانند ساختار رزو نانسي بنزن  �

خاصي شود و با نوشتن فرمولها و موزش بايد با آنها توجه آبراي هر در سي يكسري فر مولها و نمادهايي وجود دارد كه براي 

هما نگونه كه آموزش هر زباني  قوائد و قانون مربوط به . نماد ها و حل كردن مسأله ، به جنبه ديگري از ياد گيري علوم دقت شود

و قوائد آشنا  هم  كه زبان نمودارها و نمادهاست ، قوائدي دارد ، كه فرا گيران بايد با اين قوانين علومخود را دارد ،آموزش زبان 

  .]11[ .باشند تا بتوانند به راحتي از آنها استفاده كرده و آنها را تفسير نمايند
  

                                                           
1 - Bent 
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  محور -و توجه به رويكرد زمينه  در نظر گرفتن عوامل انساني - 4-4

ف آن ، دنيايي از مواد و شكلهاي مختل . ما در يك دنياي پيچيده كه به سرعت در حال حركت و تغيير است ، زندگي مي كنيم

عموم مردم بايد آموزش علوم را به صورت رسمي و غير رسمي دنبال  . كه احتياج به درك درست و صحيحي از علم شيمي دارد

 " سواد مدني "،"سواد عملي و سود مند "را به سه درجه ي  علميسواد. كه يكي از اين راهها دنبال كردن سواد علمي است . كنند

شروع ... ك، پوشاك، مسكن واخور: سيم مي كنندكه از نياز هاي ضروري و اساسي انسان ، مانند تق  "فرهنگي -علميسواد  " و

 .]12[ شده و به جنبه هاي مهم فعاليتهاي فر هنگي ، اجتماعي و علمي مي پردازد

به ياد گيري  در امر اموزش مفاهيم علمي مي توان از شرايط و مشكالت جامعه و محيط زيست نيز استفاده كرد و فراگيران را

اين مفاهيم تر غيب نمود ، چرا كه اين ياد گيري ها نه تنها سواد علمي جامعه را باال مي برد بلكه مي تواند بسياري از موانع و 

توجه به جامعه و محيط زيست و عوامل انساني كه شامل اقتصاد ، سياست و فر هنگ و . مشكالت پيش روي جوامع را بر طرف كند

  .يي است مي تواند در فراگيران ايجاد انگيزه كرده و ذهني خالق و پو يا در آنها ايجاد نمايدشرايط جغرافيا

و يا مي . در كشور ايران اعتقادات و آموزه اي ديني نيز مي تواند آموزشهاي نوين در ياد گيري ها را تحت تأ ثير خود قرار دهد

قران كه كاملترين كتاب آسماني است ، بسياري از جنبه هاي مختلف . رد موزش به خوبي استفاده كآتوان از آموزه اي ديني در امر 

به عنوان مثال مراحل تشكيا ابر و باران و . علوم را در بر مي گيرد و مي تواند راهنماي خوبي براي پيدا كردن علم و فناوري ها باشد

يش در قرآن كريم به صورت واضح و كامل تشريح تحقيق و مطالعه ، كشف شده است سالها پ ابرف كه امروزه بعد از گذشت ساله

 .شده است

 آنها بر بايد كه دارد همراه به را ديرپايي تنشهاي خود با ، است گريبان به دست جهان يكپارچكي استيالي با كه حاضر قرن

 مد كوتاه مالحظات ، يينوگرا و گرايي سنت ، ماندن انفرادي و شدن همگاني ، ماندن بومي و شدن جهاني بين تنشهاي ، كرد غلبه

 برابر در . ماديات و معنويات و آن جذب در بشر محدود ظرفيت و دانش نامحدود توسعه ، فرصتها برابري و رقابت ، مدت بلند و

 ساختن نو از آن و دارد وجود همگاني چالش يك ، باشند وسيع كه هم قدر هر ، اجتماعي نظامهاي و فرهنگها هاي گوني گونه

  تربيت براي زندگي طول در يادگيري ، راستا اين در  .است بومي و ملي فرهنگ حفظ درحين شدن ) دموكراتيك ( يمردم آرمان

  .است ويكم بيست قرن براي شده ذكر چالشهاي با رويارويي در پيروزي هاي كليد از يكي بومي، اصالت وبا سوادعلمي با شخصي

STS هدف رويكرد اين به نيل جهت در پاسخگويي در
 آموزش امر در نظر صاحب كشورهاي آموزشي سيستم عرصه به پا   1

 و سنن و آداب با مختلف در كشور هاي  از معدود روشهاي نوين است كهSTS  رويكرد با آموزش رسد مي نظر به  .است نهاده

 كشورهاي در رويكرد اين هب اجراي از موجود هاي تجربه ، است برخوردار خاص اقتصادي اجتماعي شرايط با و متفاوت هاي فرهنگ

 قلمرو بودن دارا دليل به STS رويكرد كه است مطلب اين گوياي مختلف اديان و فرهنگها با يافته توسعه يا و پيشرفته متفاوت،

 در آن چارچوب به خللي هيچ شدن وارد بدون و داراست را مختلف جوامع در پذيري انعطاف توانايي خودآگاه نا خود بطن در جامعه

 كشورهاي مدارس در موفق اجراي راستاي در شده مطالعه موارد به توجه با رسد مي نظر به  .ميباشد اجرا قابل مختلف اطقمن

 و اسالمي كشورهاي و ژاپن مثل شرقي كشورهاي در يا انگلستان و متحده ايالت چون آموزش امر در سبك صاحب و پيشرفته

  .]13[ داشته باشد اسالميمان ميهن مدارس در موفقي اجراي تواندب رويكرد اين ، پاكستان و تركيه چون همسايه

 

  )جنسيتي (توجه به تفاوتهاي فردي  - 4-5

 مي دختران آموزان،بويژه دانش گرايش روزافزون كاهش باعث كه دارد وجود ، موردهايي سنتي روش به علوم آموزش در

  STS رويكرد در كه مناسب فاكتورهاي با موارد اين زينيجايگ صورت در كه است آن دهنده نشان گسترده هاي شود،ارزيابي

 .يافت خواهد افزايش علوم كالسهاي و علوم يادگيري به نسبت دختران بويژه آموزان دانش است،گرايش موجود

 كردروي اجراي از بعد امادانش آموزان دختر عالقه اي نسبت به كالسهاي درس نشان نمي دادند   STS  قبل از اجراي رويكرد 

STS خاص هايي -زمينه در دختران مضاعف عالقمندي ، است توجه قابل بسيار كه آنچه البته. كرد پيدا چشمگيري رشد علوم 

 .است پسران با مقايسه در علوم به نسبت

                                                           
1 - Science/technology/society 
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 به كه بود نكته اين گوياي ها بررسي كه است شده گوشزد مهم اما ساده استراتژيهاي معلمان به STS رويكرد  اجراي در البته

 .شود مي اشاره استراتژيها اين از مورد چند به ادامه در. است علوم از دختران فرار باعث موارد همين نگرفتن كار

اسـت   STS  كـار  اسـاس  كـه  ارتباطي - زندگي در روزمره تجربيات با تكنولوژي و علوم بين ارتباط بيان با توانند مي معلمان 1-  

 .دهند تغيير را معلو به نسبت دختران سنتي ديدگاه

 آميز موفقيت و ثرؤم بسيار تكنولوژيكي و علمي كارهاي انجام به نسبت دختران تشويق در گروهي يادگيري تكنيكهاي ياددهي  2-

 .كنند ترغيب علمي مسائل با زدن كله و سر به را دختران پيش از بيش آن از استفاده با توانند مي معلمان و است

 كـه  ،چـرا  اسـت  مـوثر  هاي شيوه از ديگر يكي آزمايشگاهي و علمي كارهاي انجام در پسران و دختران هب يكسان توجه داشتن 3- 

 آنهاكمـك  بـه  بيشـتر  دارنـد  سعي و دارند دختران به خاصي توجه آزمايشگاهي كارهاي انجام در معلمان است داده نشان تحقيقات

 توانيد نمي شما كه دهد مي را معني اين ،معلم رفتار اين دآگاهناخو كه صورتي در دهند جواب سريع پرسيدند پرسشي اگر و كنند

  .]14[ هستيد كمك نيازمند پس،  باشيد داشته موفق حضور علمي كارهاي در پسران همچون
  

 مشاركتي يادگيري و گروهي هاي فعاليت بر تأكيد -4-6

 از .گيرد مي شكل ديگران با تعامل طريق از او هاي يادگيري از اي عمده بخش است اجتماعي موجودي انسان كه جا آن از

 از كه كساني با مشاركتي كار .برسد رشد تقريبي دامنه به تا كند مي كمك يادگيرنده به مساعي تشريك  ويگوتسكي ديدگاه

 دامنه از نظورم . دهد افزايش باالتري سطح در را خود هاي توانايي بتواند وي كه آورد مي وجود به را مكان اين تواناترند يادگيرنده

 مساعدت و همكاري با تواناييها اين دارد وجود سني هر در و فرد هر در كه است اي بالقوه هاي توانايي به اشاره رشد تقريبي

 بيني پيش فرايند آموزش چند بعدي  بر مبتني درسي هاي برنامه ريزي طرح در)  1375 گويا( شود مي بارور انزوا در نه و ديگران

 طريق اين از .آورد مي فراهم ديگران با تجريه تبادل و تعامل براي هايي فرصت عمالً مشاركتي يادگيري و روهيگ هاي فعاليت

 تصميم در ببرند، پي خويش ضعف و قوت نقاط و ها توانايي به كنند، برقرار ارتباط ديگران با چگونه كه آموزند مي آموزران دانش

 با برخورد در بگذارند، احترام جتماعيا  قوانين و هنجارها به كنند، همكاري ديگران با امور انجام در كنند، مشاركت ها گيري

  .]15[دهند توسعه و رشد خود در را شهروندي و اجتماعي هاي مهارت انواع مرور به و باشند داشته صدر سعه ديگران
  

   اسالمي - ايراني اصالت با و علمي سواد با شخصي تربيت - 4-7

 جادويي فرمول يا آسا معجزه درمان پرورش و آموزش . كند مي ايفا اساسي نقشي اجتماعي و فردي رشد در پرورش و آموزش

 رشد كه است دسترسي قابل و اصولي راههاي از يكي بلكه ، نيست پذيرد مي تحقق آرمانها كه دنيايي سوي به درها بازكردن براي

استفاده از  .دهد مي كاهش را جنگ و ظلم ، جهل ، محروميت ، فقر ، آن با همگام و كند مي تر هماهنگ و تر عميق را انسانها

موزشي است مي تواند بسياري از مشكالت علمي ، اقتصادي ، فر هنگي و حتي آآموزشهاي چند بعدي در علوم كه از روشهاي نوين 

  .سياسي در جوامع را بر طرف نمايد

مي   د علمي خواهد شد كه در زندگي و جامعه نيز از اين سواد فردي كه با روشهاي چند بعدي آموزش مي بيند داراي سوا

استفاده از اصالت و فر هنگ غني ايراني و با استعانت از خداوند متعال و اطاعت از فرامين بزر گان دين و مذهب ، . تواند بهره گيرد

  .رت مي تواند به كمك ما بيايدمي توان به يك تربيت صحيح و كامل علمي و ديني دست يافت كه هم در دنيا و هم در آخ
  

 نتيجه گيري -5

 آموزشي نظام در تغيير براي و است آموزشي نظام در تحول و دگرگوني ايجاد ، مسير اين در ها برنامه مهمترين از يكي

 تغيير نوع هر چراكه . است درسي ريزي برنامه نظام در بنيادي تغييرات ايجاد ميان آن از و تغيير و نوآوري ايجاد مسئله مهمترين

 تغيير ، دليل همين به كنند مي زندگي جامعه آن در كه است افرادي هاي نگرش و مهارتها ، ها دانش در تغيير نيازمند جامعه در

آموزش چند بعدي مبتني بر درسي هاي برنامه . نمايد فراهم را جامعه ابعاد ديگر در تغيير زمينه تواند مي درسي هاي برنامه در

 ديگران و خود سرنوشت به نسبت متعهد و متخصص ، خالق ، مولد ، متفكر انساني نيروي تربيت هاي زمينه كه جهت آن از، علوم 

 ، اقتصادي هاي حوزه در گيران تصميم و ريزان برنامه كه آورد وجود به جامعه در را آمادگي اين تواند مي آورد مي فراهم را
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 اجرا و ريزي طرح شدن جهاني حال عين در و ماندن بومي بر تأكيد با را مناسبي يها برنامه بتوانند اجتماعي و سياسي ، فرهنگي

 مي را مبتني بر آموزش چند بعدي علوم درسي هاي برنامه تدوين و طراحي براي اساسي تأكيدهاي و پيشنهادها از برخي  .نمايند

  :نمود خالصه زير موارد در توان
  

 برنامه در يادگيري -ياددهي روشهاي و محتوا به بخشيدن غنا طريق از نگيفره و ملي ديني، هاي ارزش حفظ بر تأكيد �

 مطالعات ، ملي تاريخ هنر، فارسي، ادبيات اسالمي، معارف دروس : مانند اجتماعي و انساني علوم حوزه درسي هاي

 . … و اجتماعي

 طريق از عملكردي و معنوي القي،اخ اجتماعي، عاطفي، شناختي، از اعم انسان شخصيت گوناگون ابعاد تربيت به توجه �

 مورد هم با ارتباط در و جامع طور به نگرشي و مهارتي دانشي، اهداف آنها در كه درسي هاي برنامه تدوين و طراحي

 .گيرد قرار توجه

 پذيري مسئوليت ارتباط، برقراري مهارتهاي  :مانند اجتماعي زندگي و شهروندي مهارتهاي توسعه و رشد بر تأكيد �

 فرصت گنجاندن طريق از . . . و قوانين رعايت ، ها گيري تصميم در مشاركت ، ديگران با همكاري اجتماعي، و شخصي

 )2004 ، چنگ (درسي هاي برنامه در مشاركتي و گروهي فعاليتهاي و تيمي كار هاي

 مهارتهاي ،) هدفها يينتع و مسائل تعريف( شدن متمركز مهارتهاي :مانند تفكر اساسي مهارتهاي تقويت و رشد بر تأكيد �

 مهارتهاي ،)يادآوري و رمزگذاري( آوردن خاطر به مهارتهاي  )سؤاالت طرح و كردن مشاهده( اطالعات آوري جمع

 شناسايي( كردن تحليل مهارتهاي ،)كردن بازنمايي و كردن مرتب كردن، بندي طبقه كردن، مقايسه( كردن سازماندهي

 مهارتهاي ،)خطاها شناسايي اصلي، نظريات و ها ايده شناسايي( الگوها و تباطاتار شناسايي ،) ها مؤلفه و ها مشخصه

 ساختن يكپارچه و دادن وحدت مهارتهاي ،)جزييات ساختن روشن كردن، پيشگويي كردن، استنباط( كردن توليد

 را چيزي سقم و صحت و معيارها ساختن برقرار( كردن يابي ارزش مهارتهاي و )كردن ساختار تجديد كردن، خالصه(

 )1988همكاران و مارزانو. (  )كردن معين

 ، كردن بندي دسته ، كردن جستجو چگونگي به مربوط مهارتهاي كسب و اطالعاتي و علمي سواد توسعه و رشد بر تأكيد �

 انشد ساختن مواجه طريق از ، جهاني و بومي اطالعاتي هاي شبكه در موجود اطالعات از بهينه استفاده و كردن ارزيابي

 .درسي هاي برنامه در مسئله حل و پژوهش فرايند با آموزان

 جهاني، امنيت و صلح حفظ زيست، محيط حفظ چگونگي :مانند جهاني مسائل با مناسب برخورد و مقابله نحوه به توجه �

 انسانها قوقح به گذاشتن احترام و آزادي حفظ انساني، اخالق و معنويت ارزشها، حفظ ايدز، اعتياد، با مبارزه روشهاي

 .درسي هاي برنامه در ..... و نژادي و قومي تفاوتهاي گرفتن نظر در بدون

 اقتصادي و صنعتي توسعه محور عنوان به آنها از كه فناوري و رياضيات علوم، درسي هاي برنامه اعتالي و رشد بر تأكيد �

 )1995 ، زمان هر براي علوم برنامه ( . شود مي ياد سوم هزاره در

 بر مبتني هاي فرصت بيني پيش طريق از يادگيري -ياددهي فرآيند در آموزان دانش فعال مشاركت رب تأكيد �

 انجام كلي طور بهكار گاهي و   و آزمايشگاهي و عملي هاي پروژه انجام پژوهشي، فعاليتهاي ، مسئله حل ، جستجوگري

 .درسي هاي برنامه در آن نظاير و ريزي برنامه فعاليتهاي

 هاي برنامه در ملي و بومي سياسي و اجتماعي اقتصادي، فرهنگي، مشكالت و مسائل از هايي نمونه اندنگنج به توجه �

 .آنها فصل و حل براي مناسب حلهاي راه ارايه و پژوهش انجام به آموزان دانش واداشتن و درسي

 وجستجوگري، كنجكاوي روحيه داشتن :مانند فراگيران در آموزي علم به مثبت هاي نگرش توسعه و رشد بر تأكيد �

 فعاليتهاي به اشتياق سيستمي، تفكر و نقادي روحيه داشتن آموزي، علم به عالقه داليل، و شواهد شمردن ارزشمند

 خود و خودراهبري بر مبتني يادگيري مهارتهاي و مسئله حل مهارتهاي ، ارزشيابي خود و يادگيري در خودراهبري

 .يابي ارزش
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 و درسي هاي برنامه در آموزان دانش خودباوري و پذيري ريسك ، نفس به اعتماد هاي ينهزم بايد افزايش بر تأكيد �

 و توليد فرايند در گروهي و فردي بصورت علمي هاي پروژه انجام و پژوهشي فعاليتهاي انجام به آموزان دانش واداشتن

 . درسي هاي برنامه اجراي

 فعاليتهاي انجام به آموزان دانش تشويق و درسي هاي برنامه در جهاني مشكالت و مسائل از هايي نمونه درج بر تأكيد �

  . مسائل اين ي درباره پژوهش انجام براي گروهي و فردي
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مـدار ، اولـين همـايش ارزشـيابي      –جايگاه و نقش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و آموزش و ياد گيـري فراينـد   ، )1382(احمدي ، غالمعلي  .]13[

  .تحصيلي 

موزشي ، دانشگاه شهيد رجـايي ،  آ، دومين همايش ملي روشهاي نوين  STS، يك شاخه رز به نام )1389(ن جعفر زاده ، ربابه ، عابد بدريا. ]14[

  .تهران

موزشـي ،  آموزشي ، دومين همايش ملي روشهاي نـوين  آرويكردي نوين با قابليت هاي ويزه  STS) 1389(جعفر زاده ، ربابه ، عابد بدريان .]15[
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