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  چكيده  

تفكر  ماكروسكوپي ، مولكولي و نمادي  روش سطوح مختلف  از هدف تحقيق حاضر يافتن پاسخ اين سؤال است كه آيا امكان استفاده

و آزمايشگاه در دوره متوسطه در شهر تهران، وجود دارد ؟  اين تحقيق توصيفي است و براي جمع آوري اطالعات  3در تدريس شيمي 

براي استفاده از  امكانات مورد نياز "،"امكانات موجود در آزمايشگاه  " :مورد نظر ، مبادرت به طرح چهار سؤال كلي در چهار موضوع 

محقق  يپر سشهاي كرده و "موانع احتمالي موجود در آموزشگاه و يا محيط "و "عوامل تسهيل كننده"،  "روش سطوح تفكر در تدريس

مورد پژوهش  ي نمونه. است گرديدهمحاسبه  919/0ايايي پر سشها كه ضريب پشده  طراحيدر مقياس پنج گزينه اي ليكرت  ،ساخته 

منطقه شهر تهران ،  2درموضوع از ديد دبيران شيمي  .، انتخاب شده اندبيران شيمي شهر تهران است كه به صورت تصادفي نفر از د 113

يافته  .و آزمون سطح معني داري و ديگر آماره هاي آزمون استفاده شده است t-test براي آزمون فرض صفر ميانگين ها از آزمون وبررسي 

اما از ديد گاه آنها امكانات موجود در مدارس . شيمي در مورد استفاده از روش سطوح تفكر ، نظر مثبت دارندمي دهد كه دبيران  ها نشان 

ساختار فيزيكي كالسها نا مناسب و تعداد دانش آموزان در يك كالس زياد ، بودجه ي مدارس براي تأمين امكانات نا كافي . ، كافي نيست

 عدم و  باال نمرات و قبولي درصد به مديران و مسؤالن زياد توجهعالوه بر اين ، . مي با شندو كتب درسي براي اين منظور نا مناسب 

 آموزشي هاي افزار نرم و افزار سخت در ماهر تكنسين   آزمايشگاهي متخصص نبود،  يادگيري – ياددهي فعال روشهاي به گذاري ارزش

و بر نامه هاي رايانه اي ، از ديگر موانعي است كه براي تدريس  عملي ارهايك  ، آزمايشگاه به پرداختن براي شيمي درس ساعات كمبودو 

  .به روش سطوح تفكر ، بايد مر تفع گردد
  

  ، سطح تفكر مولكولي ، سطح تفكر نمادي سطح تفكر ماكروسكوپي : واژه هاي كليدي
  

  مقدمه -1

اسب و اثر بخش آن به ويژه در برنامه هاي درسي اهميت روز افزون علم شيمي در زندكي انسانها سبب شده است تا آموزش من

عوامل مختلفي شيوه هاي  21با ورود به قرن . مدارس به عنوان يكي از حوزه هاي فعال علوم تجربي از اهميت بسزايي برخوردار گردد

اندازه هاي مولكولي و اتمي  بررسي ويژگي ها ورفتار مواد شيميايي كه در. ياد گيري علم شيمي را تحت تاثير قرار داده است - ياددهي

براي .  هستند وبا چشم مسلح و حتي ميكروسكوپهاي قوي نيز قابل مشاهده نيستند، اغلب مشكل است و منجر به كج فهمي مي گردد

و از شناسايي اتمها و مولكولها، معادله ها  اين شناخت به ساختار مولكولي آن توجه شود كه بايد رسيدن به شناخت دقيقي از ماده

  .]22[شود مي فرمولهاي شيميايي ، ساختار اتم و پيوند هاي شيميايي شروع

، نمي توان در آزمايشگاه مدرسه تجربه  الزم ايمني عدم  زماني و يا هايهمچنين برخي پديده هاي شيميايي را به لحاظ محدوديت

  .استفاده نمودرايا نه اي       مدل و نيز انيميشن هاي شبيه سازي ، ساخت و ياد گيري اين پديده ها مي توان از  آموزشلذا براي  .كرد

معتقد است كه براي رسيدن دانش آموزان به يك درك صحيح از علم شيمي ، بايد آنها بتوانند در سه سطح مختلف  " 1جانستون"

از اين سه سطح مي تواند در ماكروسكوپي، مولكولي و نمادي مي باشندكه تلفيقي  يري بپردازند،سطوح مختلف تفكر سطوحتفكر به يادگ

  .]2[آموزش شيمي  در سه سطح تفكرمي تواند كج فهمي هاي رايج را بر طرف كند. باشد مؤثرياد گيري بهتر فرا گيران 
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درسالهاي گذشته و دوران اسپوتنيك و پسا اسپوتنيك روشهاي مختلفي براي آموزش و ياد گيري علم شيمي انجام شد كه هركدام از 

   (CBA) "رويكرد پيوندي "در دوران اسپوتنيك آموزش شيمي با . اراي نقاط قوت و ضعفي بودنداين روشها د
مطالعه مواد آموزشي "و  1

رشته اي ، شيمي در جامعه، زمينه    بودند و در دوران پسا اسپوتنيك آموزش شيمي با رويكرد بين "2آموزش شيمي نافيلد"و  "شيمي

كيد شده بود واز أدر هر يك از اين رويكردهاي  آموزشي فقط به يك قسمت از سطوح تفكر ت  .ند محور و رويكرد كاوشگري، مطرح شد

جنبه هاي مختلف ديگر آن، اطالعاتي بدست نمي آمد ، لذا اين روشها در دنياي مدرن امروزي كار ساز نيستند و بايد از روشهاي جديد 

  .]1[تري استفاده كرد 
  

  بيان مسئله -2

ماكروسكوپي، مولكولي و نمادي و ارتباط اين  وحهاي نوين تدريس و به كار گيري سطوح مختلف تفكر مانند سطاستفاده از روش

سطوح مي توانند براي توانمند سازي جوامع در قرن جديد بكار رفته و عامل ايجاد تغييرات اساسي در زندگي ، آموزش، اقتصاد و فرهنگ 

  .]4[باشداي جبران عقب ماندگي كشور هاي در حال توسعه محسوب شده و همچنين يك فرصت استثنايي بر

بهتر است كه در امرآموزش و يادگيري شيمي ، اهميت و ارزش استفاده از روابط سه گانه و سطوح تفكر ، در نظر گرفته شود ودر به 

ريس با ايجاد انگيزه و تشويق دانش و در ابتداي تد. كارگيري اين سطوح ، استفاده گسترده تري در تمامي مقاطع تحصيلي ، صورت پذيرد

  .آموزان ، از روابط سه گانه و سطوح تفكر به صورت وسيعي استفاده شود

نمي توانند    اگر معلمين، مسؤلين و مديران ، درك درستي از چگونگي كاربرد آموزشي اين سطوح نداشته   با شند ،دانش آموزان

  .وشهاي فعال و نوين آموزشي استفاده نمايندمفاهيم علمي شيمي را به خوبي درك كنند و از ر

استفاده از سطوح مختلف تفكر و استفاده از كار هاي عملي و بر نامه هاي رايانه اي و فر مولها و نمادهاي شيميايي و ارتباط بين آنها، 

ه دور از كج فهمي ها ، رهنمون مي توانند باعث ياد گيري معني داري در دانش آموزان شوند و آنها را در درك صحيحي از مفاهيم و ب

  .شوند

در اين پژوهش محقق در صدد آن است كه با بررسي امكانات قابل كاربرد در آموزش ، با استفاده از آزمايشگاه و كار هاي عملي و 

دارس شهر تهران ، امكان استفاده از بر نا مه هاي رايانه اي و شبيه سازي و انيميشن و با استفاده از نمادها و فر مولهاي شيميايي ، در م

را ، از ديد گاه دبيران شيمي ،  مشخص كند و در   3پذير بودن يا نبودن تدريس  به روش سطوح تفكر ، در شهر تهران در درس شيمي 

 .صورت امكان راهكار هايي را ارائه دهد

  

  اهداف تحقيق -3

  كلي تحقيق هدف -3-1

 تفكر در دبيرستانهاي شهر تهران از ديد گاه دبيران شيمي  امكان سنجي آموزش  و ياد گيري شيمي درسه سطح

  

  اهداف جزيي تحقيق -3-2

  شناسايي امكانات موجود براي استفاده ازآموزش شيمي در سه سطح تفكر .1

  شناسايي امكانات الزم براي استفاده از آموزش شيمي در سه سطح تفكر .2

  ش شيمي در سه سطح تفكرشناسايي موانع يا عوامل محدود كننده ي استفاده از آموز .3

 شناسايي عوامل تسهيل كننده ي استفاده از آموزش شيمي در سه سطح تفكر .4

  

  سؤاالت تحقيق -4

  سؤال كلي -4-1 

      آيا امكانات الزم و ضروري براي آموزش  و ياد گيري شيمي  درسه سطح تفكر در دبيرستانهاي شهر تهران از ديد گاه                    

  شيمي وجود دارد؟ دبيران  

                                                           
2- Chemical Bond Approach 

3- Nuffild Chemistry 
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  سؤاالت جزيي -4-2

  امكانات موجود براي استفاده از آموزش شيمي در سه سطح تفكرچيست؟ .1

  امكانات الزم براي استفاده از آموزش شيمي در سه سطح تفكركدامند؟ .2

  موانع يا عوامل محدود كننده ي استفاده از آموزش شيمي در سه سطح تفكركدامند؟ .3

  ه از آموزش شيمي در سه سطح تفكركدامند؟عوامل تسهيل كننده ي استفاد .4
 

 آموزش و يادگيري شيمي در رابطه با سطوح مختلف تفكر -5

  آموزش در سطح ما كروسكوپي و نقش كار عملي   -5-1

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

كار عملي مي  . آموزشهاي پايدار و ماندگار از طريق تمركز در سطح ماكروسكوپي و كار عملي است .پرداخته مي شود ) لي و نماديمولكو

اغلب دانش آموزان . را به هم پيوند دهد و هدف از كار عملي را مشخص نمايد )ميكروسكوپي (تواند سطح ماكروسكوپي و مولكولي 

در سطح .رت سطحي و نمايشي انجام مي دهند و به مشاهدات مولكولي و نمادي آن ، توجهي ندارندكارهاي آزمايشگاهي را به صو

ماكروسكوپي مشاهده عيني موادشيميايي و تغييرات آنها با استفاده از فعاليتهاي آزمايشگاهي و مهارتهاي مر بوطه و مرتبط ساختن نظريه 

 ،تركيب مواد با هم و واكنشهاي بين آنها.ل اندازه گيري مورد نظر استيفيزيكي و وسا ها و نماد هاي ارائه شده در محتوي درسي با اشياء 

  از طريق آزمايشگاه و ساير فعاليتهاي عملي ، بخشهاي جدائي ناپذير آموزش و ياد گيري شيمي است
  

  )ميكروسكوپي(آموزش سطح مولكولي -5-2

پنجره هايي براي مشاهده دنياي مولكولي با استفاده  ي ديالت شيميايي و ارائهدر سطح مولكولي رفتار اتم ها ، يونها و مولكولها در تب

در اين قسمت به بررسي اهميت . از نمودار ها، جدولها ، استفاده از مدلها، و نرم افزار هاي شبيه سازي مجازي در دستور كار قرار دارد

همچنين تفاوت  . طح ميكروسكوپي شيمي ، پرداخته مي شودنقش تجسم ذهني و زبان و نقش تصوير و كالم دردرك بدست آمده از س

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

كولي نمي توانند تجسم فضايي از درست از معناي اين نمايشها و ارائه هاي مول فرا گيران بدون درك  . نيازمند نمايشهاي مولكولي هستند

  .]6[ويژگي هاي ساختاري مولكولها در واكنشها داشته باشند 

يك ترقي خوبي در تمايز و شناسايي سطح ماكروسكوپي و ميكروسكوپي در بين    1984در سال  1 بنت سطح ميكروسكوپي چيست؟

يع و سيال و ريختن آن به آب سرد و چسبناك شدن آن او بحث در مورد چگونگي ذوب گوگرد به شكل ما  .دانشمندان شيمي داشت

و پليمريزاسيون حلقه هاي كوچك و سرد شدن سريع حلقه ها ي پليمري ، بدون باز آرايي  S8 تصور ما شكستن حلقه هاي  . اشاره كرد

تخيل و . و مولكول مي داننددانشمندان ارتباط سطح ميكروسكوپي را با دنياي اتم و مشتقات آن يعني يون  . مي باشد S8 حلقه هاي 

  .تصوير گري از جمله اجزاي كليدي پيشرفت در شيمي است

 .]13[ تبر خي از رفتار ماكروسكوپي و ميكروسكوپي مواد مشخص شده اس  1- 2 در جدول شماره 

  رفتار ماكروسكوپي و ميكروسكوپي بر خي مواد - 1جدول

 رفتار ماكروسكوپي تفسير رفتار ميكروسكوپي

 فشار گازها ريع و برخورد ذرات با ديواره ظرفحركت س

 ذوب شدن دماي بااليي كه انرژي كافي براي غلبه بر نيرو هاي بين مولكولي را دارد

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

 نمك ، كافي است ي و يون، در شبكه
 لريد در آبحل شدن سديم ك

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

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

 قطبي است و هميشه در يك جهت مي چر خد
 ال نوري استتركيبي كه فع
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  1سطح نماديآموزش شيمي در  -5-3

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

است و براي آموزش و زبان نمادين شيمي بسيار گسترده   .شيميايي همراه با حل مسئله و كاربرد اعداد، هد ف اصلي آموزش شيمي است

استفاده از معادله هاي شيميايي زبان نمادين شيمي است كه واكنش  به عنوان مثال  .ياد گيري در سطوح مختلف از آن استفاده مي شود

برخي از نمادهاي  . در واقع سطح نمادي يك واسطه اي ميان سطح تفكر ماكروسكوپي و مولكولي است   .ها را به نمايش مي گذارند

  :ميايي معروف در علم شيمي عبارتند از شي

،  (P)و كميتهـايي چـون فشـار    (A , Z) عـدد جرمـي و عـدد اتمـي     (H , N , O , S , Mg , He) نامهـاي عناصـر   �

 ...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)ر بلورها براي ويژگي ساختا �

Fe)براي نشان دادن حالتهاي اكسايش   �
+2

 , Fe(II)) 

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

2S
2
 , 2P

1
) 

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

3
T2g) 

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

زبـان نمودارهـا و    هما نگونه كه آموزش هر زباني  قوائد و قانون مربوط به خود را دارد ،آموزش زبان شيمي هـم  كـه   �

نمادهاست ، قوائدي دارد ، كه فرا گيران بايد با اين قوانين و قوائد آشنا باشند تا بتواننـد بـه راحتـي از آنهـا اسـتفاده      

  .]7[ند كرده و آنها را تفسير نماي
  

 ارتباط بين سطوح ماكروسكوپي ، مولكولي و نمادي   - 5-4

ارتباط در ميان اين سه سطح  . ارتباط بين اين سطوح و حركت از سطح ماكروسكوپي به سطح ميكروسكوپي و بالعكس، دشوار است

كه در كتابهاي درسي وجود دارد ، عدم كي از مشكالتي ي . تا حد زيادي به توسعه تفكر و توانائي هاي ذهني فراگيران ، كمك مي كند

در اكثر كتابهاي درسي فقط به يكي از انواع سطوح تفكر   .ارتباط بين اين سطوح تفكر است كه باعث سردر گمي فراگيران مي شود

  .]8[پرداخته مي شود و از ارتباط آنها سخني به ميان نمي آيد

آزمايشهاي الزم و شكلها و مولكولي و نمادي توجه خاصي شودوسكوپي ، بهتر است كه در تدوين محتوي كتب درسي به سطوح ماكرو

 .]3 [نمودارها و برنامه هاي رايانهاي خاص و فيلمهاي آموزشي مناسب با سطوح تفكر ، ارائه شده و در دسترس معلمين قرار گيرد

 

   
كرواكنش بين گاز كلر و فلز سديم در سه سطح تف    -  1شكل  

                                                           

2-  Symbolic level  
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  رايانه اي و دياگرامها ،ارتباط دهنده سطح ماكروسكوپي و مولكولي و نمادي بر نامه هاي -5-5

اين نمودار ها مي توانند ، عكس ، جدول ، نمودارو . نمودار ها در شيمي يكي از شايعترين روش نمايش و تدريس در شيمي هستند

. نرم افزاري ويژه مي توانند در امر يادگيري بسيار مهم باشندي ، برنامه هاي يپوسترها، فيلمهاي ويد ئو. اطالعاتي از سطح مولكولها  باشند

ارزش يك . نمودار ها مي توانند باعث ايجاد انگيزه ، توصيف يك پديده، پيش بيني يك فرايند و نما يش و تصويري از آن پديده باشند

  .]9[نمودار در ساخت پيوند و ارتباط با مفهوم انتزاعي ، و نياز فرا گيران، بستگي دارد

بسياري از داده ها را به صورت نمودار و جدول  و دياگرام ، طراحي  "1اكسل"مروزه مي توان با استفاده از بر نامه هاي رايانه اي مانند ا

  .نمودارها مي توانند به عنوان ابزار آموزشي مورد استفاده قرار گيرند. كرد كه در امر آموزش بسيار مفيد هستند
  

  ر دياگرامها و نمودارها در سطوح مختلف آموزش شيميبه كار گيري بهت - 5-6

مي توانند باعث انتقا ل سريع اطالعات  نمودارها   .فراگيران مي توانند براي يادگيري بهتر، از نمودارها و تفسير دادها  استفاده كنند

نقشه ها و نمودار ها و چگونگي تفسير و برو ن فرا گيران بايد آشنايي كامل با   البته الزم به ذكر است كه  .دانشمندان و محققان شوند

  .]10[ يابي آنها داشته باشند

  .]11[از آنجا كه تعامل با نمودارها و دياگرامها در امر يادگيري بسيار مهم هستند ، لذا بايد به نكات زير توجه خاصي شود

 .استفاده از نمودارها با ظرافت و دقت خاصي انجام شود، كه كاربردي باشند �

 .ودارها با توجه به محتوي درسي به درستي انتخاب شوندنم �

 .از دياگرامهايي استفاده شود كه سطوح تفكر را در نظر گرفته با شند و ارتباط بين سطوح را مشخص كنند �

 .نمودارها در مورد فرايندهايي كه با چشم غير مسلح ديده نمي شوند ، جواب گو باشند �

 .ار ها و استفاده از آنها آشنا گردنددانش آموزان با قوانين تفسير نمود �

 .نمودارها داراي قابليتهاي علمي و فن آوري هاي نوين باشند �

 .به دانش آموزان اجازه تفسير و تشريح نمودار ها داده شود �

 )برون يابي.( از نمودارها براي پيش بيني فرايندها استفاده شود �

 .]3[ر نمودارها پر داخته نشودبدون داشتن اطالعات در سطح ميكرو و مولكولي به تفسي �

  

LONروش  -5-7
  راهي براي توسعه سطوح تفكرسه گانه 2

كي از راههاي كه مي تواند در امر آموزش مهم باشد ، پرداختن به مشكالت خاص آن منطقه ، مدرسه و دانش آموزان است كه با ي

ي رفع هر مشكل و گرفتاري مي توان با روش علمي آنرا بر برا. انجام مراحل علمي  و تحقيق مي توان مشكالت را شناسايي و رفع كرد

  :مرحله است 5روش علمي و اقدام پژوهي داراي . طرف ساخت وبه يك ارزيابي واقعي از آن دست يافت

  .  ارزيابي و نتيجه گيري -5      اقدام بر اساس داده ها  -4 تفسير داده ها   -3جمع آوري اطالعات   – 2شناسايي مشكل   -1

براي تسهيل در يادگيري بررسي شد، كه نتايج بدست آمده از روشهاي علمي،   LON، روش تدريس  پژوهشيبه عنوان مثال در 

يادگيري واكنشهاي شيميايي با توجه به مدلها و  LONدر روش .  نشان داد كه عالقه دانش آموزان براي يادگيري افزايش يافته است

در اين روش دانش آموزان از واكنشهاي شيميايي كه . اط سطوح تفكر نقش مهمي در يادگيري دارندانيميشنها صورت مي گيرد ، و ارتب

كنند و در دانش آموزان پيوند هاي قوي بين دانش نظري و دانش عملي، از  ياست، درك درستي پيدا م يشامل تغيير ماده و انرژ

  : هم مورد نظر استسه عامل م LONدر روش تدريس .  واكنشهاي شيميايي شكل مي گيرد

  .موقعيتهاي زندگي به عنوان پايه و اساس ياد گيري قرار گيرد:  اول

  .انجام شودفرايند يادگيري شامل فعاليتهايي چون ساخت مدل، ساخت انيميشن و آزمايش و تجربه  پديده ها ،توسط فراگيران  : دوم

  .]12[واكنش هاي شيميايي در سه سطح تفكر ماكروسكوپي ، مولكولي و نمادي ، بيان شوند:  سوم

يكـي اينكـه دانـش آمـوزان عالقـه اي بـه       : تحقيقات در كشور اسلووني نشان دادكه تدريس به روش سنتي ، دو مشـكل عمـده دارد   

                                                           
1-  Excel 

2-  Life- Observation- Notation 
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عيفي از ارتباط ضدوم اينكه دانش آموزان درك . بط نمي داننديادگيري نشان نمي دهند و مسائل و مشكالت را به حوادث روزمره خود مرت

  .مي تواند در آموزش و يادگيري موفق باشد LONلذا استفاده از روش . عالئم نمادين ، سيستم هاي مولكولي و ماكروسكوپي دارند
  

  متدولوژي تحقيق -6

سطوح مختلف  از استفاده امكان بررسي تحقيق اين در اصلي هدف . شود مي انتخاب تحقيق وموضوع اهداف براساس تحقيق روش

 به تحقيق سواالت به توجه با تحقيق اين انجام روش . باشد مي تهران شهر 20و 1تفكر در تدريس درس شيمي در دبير ستانهاي منطقه 

دبيرستانهاي شهر تهران  در(زن و مرددبيران   كليه شامل تحقيق اين در نظر مورد جامعه .انتخاب شده است پيمايشي  -توصيفي صورت

 حجم انتخاب . است ساده تصادفي گيري نمونه پژوهش، اين در گيري نمونه روش . دنباش مي نفر 160مي باشد كه  20و 1در مناطق  

 شده استفاده زير شيوه دو از نياز مورد اطالعات آوري جمع جهت تحقيق اين در  .است نفر 113 تعداد مورگان جدول اساس بر نمونه

  :است

 ها كتابخانه به دوم فصل در تحقيق نظري ومباني ها تئوري منظور به نياز مورد اطالعات آوردن بدست براي : اي كتابخانه روش -الف

 .است شده مراجعه علمي ومراكز ودانشگاهها مربوطه هاي وسازمان

 تعامل وچگونگي روابط كشف آن هدف كه روش اين از اطالعات تحليل فرايند و نظر مورد اطالعات به دستيابي جهت  :ميداني روش -ب

 پرسشنامه از نياز مورد اطالعات آوردن بدست جهت منظور اين به . است شده استفاده ، است بررسي مورد شرايط در واقعي ساختار بين

  .است شده استفاده است، شده طراحي ليكرت گزينه اي پنج مقياس اساس بر و باشد مي سوال 60 شامل كه
  

  پر سشهاي تحقيق و مؤلفه هاي مر بوط به آن   - 2ول  جد

  گويه ها  مؤلفه هاي مورد نياز براي آموزش شيمي در سطوح تفكر  شماره پر سش

  15تا  1  امكانات موجود در آز مايشگاه  پرسش اول تحقيق

  15تا  1  امكانات مورد نياز   پرسش دوم تحقيق

  30تا  16  عوامل تسهيل كننده  پر سش سوم تحقيق

  45تا  31  موانع مورد نياز  پر سش چهارم تحقيق

  

  spssبراي بدست آوردن روايي پر سشنامه از نظر اساتيد متخصص و با تجربه استفاده شده است و براي پايايي آن از نرم افزار 

فاي كرونباخ محاسبه شده به چون آل. بدست آمد 919/0استفاده شده كه طبق جدول زير پايايي پر سشنامه ها از طريق آلفاي كرونباخ ، 

لذا  پايايي  ، دنكه پرسشهاي مورد بررسي مفهومي واحد را مورد سنجش قرار مي ده گرفتمي توان چنين نتيجه  يك نزديك است ، پس

  .تحقيق مورد تاييد مي باشد ي پرسشنامه

  
  

  تجزيه و تحليل داده ها -7

   پرسش اول تحقيق -7-1 

ماكروسكوپي ، مولكولي و نمادي براي تدريس   برد در استفاده از روش سطوح تفكردر آموزشگاه ، قابل كار شرايط و امكانات موجود

  درس شيمي و آزمايشگاه چيست؟

است و اين به اين معني است كه در  3زير  در پرسش اول  ميانگين تمام گو يه ها. مده استآ  4و  3  نتايج اين پر سش در جدول

 .صورت كافي وجود ندارد منطقه مورد بررسي  اين امكانات به دودر  شهر تهران وتمام موارد در سطح 
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"امكا نات و منابع موجود در امر آموزش شيمي در سطوح مختلف تفكر  "آماره هاي توصيفي   - 4جدول  

 
  تك متغيره در خصوص وضع موجود  tآزمون   -5جدول

  
 

اختالف  مي توان گفت كه   t و همچنين  مقدار 05/0و مقايسه ي آن با  )sig(ي استناد به سطح معني دار و  3با توجه به جدول 

حتي آنها كه (با در نظر گرفتن به مقدار عددي اختالف ميانگين، در تمامي گو يه ها . فرضيه صفر با قاطعيت رد مي شودمعني دار است و 

مي باشد و اين يعني در  3و ميانگين تمامي گويه ها كمتر از مشاهده مي شود كه مقدار منفي است ) فرض صفرشان پذيرفته شده است 

  .آزمايشگاه ها با كمبود امكانات مواجه هستند ، پر سش اول تحقيق

توان  استنباط نمود كه شرايط و امكانات موجود در آزمايشگاه ها در امر آموزش شيمي در سطوح مختلف تفكر پس به طور كلي مي 

  .اين موضوع را تأييد مي نمايد و اختالف ميانگين منفي 3از كافي نيست و ميانگين كمتر 
  

  پر سش دوم تحقيق -7-2

تفكر ماكروسكوپي ، مولكولي و نمادي براي تدريس   طوحشرايط و امكانات مورد نياز در آموزشگاه ، قابل كاربرد در استفاده از روش س

  درس شيمي و آزمايشگاه چيست؟

آمده است مشاهده مي شود كه در تمام گو يه ها ، ميانگين پاسخ دبيران بر   6و  5سؤاالت كه در در تحليل توصيفي مر بوط به اين 

را  "خيلي زياد  "و "زياد  "به عبارت ديگر اكثر دبيران گزينه هاي . است كه نياز شديد امكانات را مي رساند 4اساس مقياس ليكرت باالي 

  .انتخاب كرده اند

  "امكانات و منابع مورد نياز در امر آموزش شيمي در سطوح مختلف تفكر  "متغير  آماره هاي توصيفي - 6جدول 

  

  )وضع مطلوب(تك متغيره  در خصوص  بررسي امكانات و منابع مورد نياز در تدريس  tآماره آزمون  - 7جدول 
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و  05/0 و مقايسه ي آن با  )sig(و استناد به سطح معني داري   6جدول با توجه به در تحليل استنباطي در آزمونهاي مختلف 

از  µمي توان گفت كه در تمامي گويه ها فرضيه صفر با قاطعيت رد مي شود و اختالف ميانگين هيچ گويه اي با مقدار   tهمچنين  مقدار 

ثبت هستند نياز به با در نظر گرفتن به مقدار عددي اختالف ميانگين كه اكثرا بيشتر از يك و همگي م. روي اتفاق يا شانس نبوده است

 .آنها از ديدگاه دبيران براي تدريس احساس مي شود 

  

  پرسش سوم تحقيق -7-3

  موانع يا عوامل محدود كننده ي  استفاده از آموزش شيمي در سه سطح تفكر كدامند؟

پاسخ   30تا  16اره در پرسش سوم دبيران شيمي به موانع و عوامل محدود كننده ي استفاده از روش سطوح تفكر در گويه هاي شم

با توجه به اطالعات جدولهاي ذكر شده مشخص گرديد كه دبيران . آمده است 4ميانگينها ي پر سش سوم ،    9و  8داده اند كه در جدول

 قبولي رصدد به مديران و مسؤالن زياد توجه "و  42/4و با ميانگين  1را با رتبه ي  "ساختار نامناسب كالسها با تعداد زياد دانش آموزان "

مهمترين عوامل محدود كننده و   17/4و ميانگين  2را با رتبه ي "يادگيري – ياددهي فعال روشهاي به گذاري ارزش عدم و  باال نمرات و

 .موانع بر سر راه تدريس شيمي به روش سطوح تفكر ماكروسكوپي ، مولكولي و نمادي ، مي دانند

  

  "ده از سطوح مختلف تفكر در آموزش شيمي موانع استفا "آماره هاي توصيفي  -  8جدول 

  
 

 تك متغيره ي دو دامنه براي بررسي پرسش سوم تحقيق  t-testخروجي آزمون  -  9جدول 

  
 

تك متغيره ي دو دامنه براي بررسي موانع استفاده از سطوح مختلف   t-test زمونآخروجي با توجه به آمار هاي استنباطي و نتايج 

در تمامي گويه ها فرضيه صفر با قاطعيت رد مي شود و اختالف ميانگين هيچ گويه همچنين نتايج بقيه آزمونها و  تفكر در آموزش شيمي

با در نظر گرفتن به مقدار عددي اختالف ميانگين كه اكثرا بيشتر از يك و همگي مثبت . از روي اتفاق يا شانس نبوده است �اي با مقدار 

در تمام گويه ها ميانگين  .نند موانعي در استفاده از سطوح مختلف تفكر در آموزش شيمي باشندهستند و اين يعني اين موارد مي توا

  .مي باشد و اين به معني اثر گذاري اين عوامل است و انحراف معيار كم نيز نشانه تفاهم  در نظر دبيران شيمي است 3باالي 
  

  پرسش چهارم تحقيق -7-4

  وزش شيمي در سه سطح تفكر كدامند؟عوامل تسهيل كننده ي  استفاده از آم

دبيران به آنها   45تا  31آخرين پرسش تحقيق عوامل تسهيل كننده در آموزش به روش سطوح تفكر هستند كه در گويه هاي شماره 

  .داده هي آماري پرسش چهارم آورده شده است 10پاسخ داده اند ودر جدول 

 كارهاي به شيمي دبيران كامل تسلط "تعلق گرفته كه   22/4با ميانگين  38شماره طبق اطالعات بدست امده  باالترين رتبه به گويه 

 "در رتبه ي دوم قرار دارد كه 28/4با ميانگين  42مي باشد و گويه ي شماره  " اي رايانه هاي برنامه از استفاده و آزمايشگاهي و عملي

  مي باشد "كامپيوتر هاي كارگاه و ها آزمايشگاه بودن فعال
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  تك متغيره ي دو دامنه براي بررسي موارد تسهيل كننده  t-testخروجي آزمون   -10جدول 

 

مي توان گفت كه در تمامي   tو همچنين  مقدار  05/0و مقايسه ي آن با ) sig(و استناد به سطح معني داري 10با توجه به جدول

مي شود كه كه از نظر دبيران شيمي تمام موارد گويه هاي فوق مي توانند از اين رو استنباط  ، گويه ها فرضيه صفر با قاطعيت رد مي شود

را دارد واز  044/16تجربي بدست آمده از تحقيق كه مقدار  t .تسهيل كننده ي استفاده از سطوح مختلف تفكر در آموزش شيمي باشند

اين است كه فرض صفر با قاطعيت رد مي شود و  بيشتر بوده  و اختالف معني دار است كه  نشان  دهنده ي 658/1مقدار بحراني آن 

  .تمامي موارد به عنوان تسهيل كننده از نظر دبيران تلقي مي شوند
  

  گو يه ها و اولويت هاي مهم در هر پر سشرتبه بندي  -8

  : )امكانات قابل كار برد (وضع موجودپنج اولويت مهم در 

 شيميايي وسايل و مواد به مجهز هاي آزمايشگاه �

 3 شيمي كتاب هاي آزمايش براي نياز مورد وسايل و مواد �

 ايمني وسايل و ايمني موارد رعايت �

 تفكر  سطوح روش به آموزش در نوين هاي آوري فن از استفاده مزاياي به آگاه شيمي دبيران �

 )…پروژكتورو و اسكن چاپگر، اورهد، رايانه،( آموزش در فناوري از استفاده ابزارهاي �

 

  : )امكانات مورد نياز (وضع مطلوب پنج اولويت مهم در 

 شيميايي وسايل و مواد به مجهز هاي آزمايشگاه �

 تفكر سطوح روش به آموزش در نوين هاي آوري فن از استفاده مزاياي به آگاه شيمي دبيران �

 3 شيمي كتاب هاي آزمايش براي نياز مورد وسايل و مواد �

 آموزش در ICT ابزار از استفاده جهت رايانه كارگاه �

  متصدي متخصص و با تجربه در آزمايشگاه �
  

  :پنج اولويت مهم در موانع و عوامل محدود كننده 

 تفكر مختلف سطوح در تدريس نوين روشهاي اجراي براي آموزان دانش زياد تعداد با كالسها نامناسب ساختار �

 يادگيري – ياددهي فعال هايروش به گذاري ارزش عدم و  باال نمرات و قبولي درصد به مديران و النؤمس زياد توجه �

 مدارس در اينترنتي خطوط پايين سرعت و آموزشگاه هر در رايانه ناكافي تعداد �

 آموزشي هاي افزار نرم و افزار سخت در ماهر تكنسين و آزمايشگاهي متخصص نبود �

 عملي كارهاي و آزمايشگاه به پرداختن براي شيمي درس ساعات كمبود �

 

  :سهيل كننده عوامل تپنج اولويت مهم در 

 اي رايانه هاي برنامه از استفاده و آزمايشگاهي و عملي كارهاي به شيمي دبيران كامل تسلط �

 كامپيوتر هاي كارگاه و ها آزمايشگاه بودن فعال �

 آموزش امر در روشها اين بودن موثر و تفكر مختلف سطوح با شيمي دبيران آشنايي و مندي عالقه �
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 آموزش در نياز مورد افزارهاي سخت و وسايل خريد تجه دبيران براي تسهيالت ايجاد �

 تفكر سطوح آموزش در نوين هاي فناوري از استفاده در مديران و مسئوالن مثبت نگرش �

  

 نتيجه گيري - 9

روشي است كه در آن به سطوح مختلف تفكر در فرا گيرا پر داخته شده است و براي يادگيري معني دار از سطح ماكروسكوپي و 

قبل از . و نمادي استفاده مي شود كه مي تواند در دركي صحيح و علمي و پايدار ار علوم در فراگيران تغييراتي مهم را بوجود آوردمولكولي 

در . اجراي اين بر نامه و يا هر تغيير ديگري در امر آموزش بايد ابتدا زير ساختهاي آن و ديگر جوانب كار با توجه به شرايط ، سنجيده شود

د امكان سنجي در مورد امكانات ، شرايط ، زير ساختها و ساير موارد صورت گيرد ، ي نيز قبل از اجرا و بر نامه ريزي براي آن با اين تحقيق

موزشي و براي بهره گيري از آاذا با توجه به تحقيق حاضر براي پيشبرد اهداف  .تا بتوان در مورد اجراي بر نامه ها بعداً تصميم گرفته شود

  :به مسؤلين ، مديران و دبيران پيشنهاد هاي زير ارائه مي گردد ، مختلف تفكر براي ياد گيري معني دار در فراگيرانروش سطوح 

: مثالً . بر نامه ها وروشهايي براي ايجاد عالقه مندي در دبيران براي استفاده و بكار گيري روشهاي نوين آموزشي ، در نظر گيرند  �

 ... .ود وضعيت حقوقي آنان ، تشويق و تر غيب به استفاده از روشهاي نوين آموزشي و تامين وضع معيشت معلمان ، بهب

وزارت آموزش و پرورش و سازمانها ي مر بوطه ، با آينده نگري در امر آموزش و بهبود وضعيت فعلي ، بايد بر نامه هاي جامع  �

 .كوتاه مدت و بلند مدتي را پيش بيني و اجرا نمايند

اده كردن اذهان عمومي  براي استفاده از روشهاي نوين آموزشي و تاثيرات مهم ومثبت بر نامه هاي جديد را فر هنگ سازي و آم �

 .براي مديران ، دبيران ، خانواده ها و دانش آموزان ، تشريح نمايند

اخته شود و دانش امكانات مالي مناسب را در اختيار مديران قرار دهند تا به امر پژوهش و آموزش در زمينه هاي جديد پر د �

 .آموزاني خالق و مبتكر و خوش فكر را پر ورش دهند

بر گزاري دوره هاي آموزشي ، كار گاهها و همايشهاي علمي و تخصصي  براي دبيران و  آشنايي آنها با تكنيكها و مدلهاي  �

    .رشآموزشي جديد در دنيا و تنظيم بر نامه هايي براي استفاده از روشهاي نوين در آموزش و پر و

يادگيري فعال و جديد در امر آموزش و تشويق و ترغيب دبيران به استفاده از امكانات  –اهميت دادن به روشهاي ياددهي  �

 .موجود در كار گاههاي رايانه و آزمايشگاهها

 .عدم تاكيد بر درصد قبولي  و نمره هاي باال كه به صورت غير واقعي به آن پر داخته  مي شود �

و راه اندازي خطوط اينتر نتي پر سرعت در مدارس ، پيگيري نشريات و مجالت آموزشي روز ايران و جهان  پي گيري اشتراك  �

 .براي استفاده ي دبيران و دانش آموزان

 همكاريهاي الزم با دبيران و دانش آموزان براي استفاده ي هر چه بهتر امكانات موجود در مدارس ، جهت آموزش  �

تقل و با امكانات به روز براي  كار گاهها ويا  آزمايشگاههاي مدارس با شرايط و رعايت نكات ايمني ساخت و تجهيز  اتاقهاي مس �

  .الزم

ياد دهي آشنا با شند و بدانند كه اين روشها باعث افزايش سرعت و بازده ي ياد گيري مي  –دبيران با روشهاي جديد ياد گيري  �

 .شوند و كار دبير در كالس كاهش مي يابد

به جاي ياد دادن مفاهيم ، مي توانند با استفاده از روشهاي نوين آموزشي ، كاري كنند كه دانش آموزان خودشان مفاهيم  دبيران �

 .را درك كنند و به آن بر سند

دبيران اعتماد و باور قلبي داشته باشند كه با استفاده از روشهاي نوين و فعال تدريس ، مي توانند انقالب عظيمي در آموزش  �

 .ايجاد نمايند و حتي دانش آموزان ضعيف در درس را خالق و پو يا ، پر ورش دهند كشور

  .حضور فعال داشته با شند  ،  ITدبيران در كالسهاي آموزشي و ضمن خدمت ، و دوره هاي كار آموزي و  �
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