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 چكيده

ار مفاهيم شيمي بايد بتوانند به متخصصان آموزش علم شيمي معتقد هستند  كه فرا گيران براي رسيدن به درك صحيح و پايد 

شروع شده،  ينردبان است كه از سطح ماكروسكوپ ين سطوح تفكر مانند پله هايارتباط ا يبه عبارت .سه سطح مختلف تفكر، بپردازند 

تفكر سطوح "مي شوند كه  مثلثي ارائهو يا اين سطوح درقالب يك نمايه . ختم مي شود  يبه سطح نمادي رسيده و به سطح مولكول

برخي . سه راس اين مثلث هستند و ارتباط آنها را مشخص مي كند  "سطوح تفكر مولكولي"و "سطوح تفكر نمادي "،"ماكروسكوپي

را در نظر مي گيرند كه ارتباط منطقي بين علم، فناوري، جامعه و محيط  "عوامل انساني "ديگر از محققين عامل ديگري با عنوان

دراين . يا مي سازد، تا مسائل و مشكالت پيرامون خود و  زندگي روزمره را فعاالنه و آگاهانه بر طرف نمايندران، مهزيست را براي فرا گي

:  مقاله، در رابطه با آموزش و ياد گيري شيمي، درسطوح تفكر ماكروسكوپي، مولكولي و نمادي ، به سو االت زير پاسخ داده مي شود

چالشهاي پيش رو در آموزش و ياد گيري شيمي در سه سطح تفكر )  مادي چيست؟  بسطح تفكر ماكروسكوپي ، مولكولي و ن) الف

براي ) آيا مي توان با توجه به سطوح تفكر سه گانه، وضعيت موجود آموزش و ياد گيري شيمي را بهبود بخشيد؟  د) كدامند؟   ج 

مقاله نشان مي دهد كه روش ارائه هاي چند گانه ،  چالشهاي مطرح شده ،چه راه حلهاي قابل اجرايي  وجود دارد؟   يافته هاي اين

رويكردي فعال، و با ارتباط دادن مفاهيم ، درك عميق و معني داري در فرا گيران ايجاد مي كند و از بروز كج فهمي هاي رايج جلو 

  . گيري به عمل  مي آورد
 

 يلي، ياد گيري معني دارسطح تفكر ماكروسكوپي، سطح تفكر نمادي، سطح تفكر مولكو :يواژه هاي كليد

  

  مقدمه - 1

دنيايي از مواد و شكلهاي مختلف آن ، كه  . 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 كنند . احتياج به درك درست و صحيحي از علم شيمي دارد

سواد شيمي  "سواد شيمي را به سه درجه ي  .است  1 "سواد شيمي"مناسب ترين موضوع و بحث ، در مورد آموزش علوم ، آموزش 

: تقسيم مي كنندكه از نياز هاي ضروري و اساسي انسان ، مانند   "سواد شيمي فرهنگي " و " سواد مدني "،"عملي و سود مند

و به جنبه هاي مهم فعاليتهاي فر هنگي ، اجتماعي و علمي مي پردازد وهدف اصلي سواد شروع شده ... مسكن و پوشاك، خورك،

  ]5[.شيمي تربيت شهروند مطلوب مي باشد

و اهميت و جايگاه علم شيمي در زندگي هاي امروزي، توجه به  21 با توجه به گسترش و توسعه روز افزون علم شيمي در قرن 

درسالهاي گذشته و دوران اسپوتنيك و پسا اسپوتنيك روشهاي مختلفي براي . يي بر خوردار استشيمي و آموزش آن از اهميت بسزا

در دوران اسپوتنيك آموزش  . آموزش و ياد گيري علم شيمي انجام شد كه هركدام از اين روشها داراي نقاط قوت و ضعفي بودند

بودند و در دوران پسا اسپوتنيك  3 "آموزش شيمي نافيلد" و "مطالعه مواد آموزشي شيمي"و  2(CBA) "رويكرد پيوندي "شيمي با

در هر يك از اين   .آموزش شيمي با رويكرد بين رشته اي ، شيمي در جامعه، زمينه محور و رويكرد كاوشگري، مطرح شدند 

ي بدست  نمي آمد ، رويكردهاي  آموزشي فقط به يك قسمت از سطوح تفكر تاكيد شده بود واز جنبه هاي مختلف ديگر آن، اطالعات

                                                 
1-  Chemical Literacy 

2- Chemical Bond Approach 

3-  Nuffeld Chemistry Education 
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  ]1[ .لذا اين روشها در دنياي مدرن امروزي كار ساز نيستند و بايد از روشهاي جديد تري استفاده كرد

امروزه روشهاي بهتري براي  آموزش و ياد گيري علم شيمي مطرح مي شود كه به روشهاي ارائه سه گانه معروف      

 .هستند

زماني كه در . دنبال نمايش پديده ها به صورت تجربي و حواس پنجگانه مي باشد در ارائه ي نوع اول يا پديده شناسي به •

اين سطح  .تواند آن پيچيدگيهاي طبيعي را بيان كند يواكنشهاي شيميايي تغييراتي در ماده صورت مي گيرد ، شيمي م

 .مي باشد) گازها و ذرات ريز كلوئيدها ، (، محلولها و محلولهاي آبي شامل نمايشهايي از خواص تجربي جامدات ،مايعات

جرم ،  .اين خواص در آزمايشگاه شيمي وجود دارند و قابل درك در زندگي روزمره هستند و قابل اندازه گيري مي باشند

 .نمونه هايي از اين خواص مي باشند  ...، دما و فشار اسمزي و  PHچگالي،غلظت،

اين ويژگي از مواد درعلم شيمي،   .پديده ها با استفاده از مدلها ست ارائه ي نوع دوم به دنبال پشتيباني كيفي و توضيح آن •

در   .طيف گستردهاي از مدلهاست كه شامل جزئيات خيلي ريزي هستند كه با ميكروسكوپهاي الكتروني ديده شده اند

 .ونها و راديكالهاي آزاد اختصاص دارديشيمي ساخت مدلها به اتمها،مولكولها، 

اين سطح شامل قرار دادن نمادهايي  .يا نمادين به دنبال پشتيباني كمي و تفسير اين پديده ها ست در ارائه ي نوع سوم •

ا حروفي براي نمايش حالت ي  ...ا نشانه هايي براي نمايش شارژ الكتريكي و ي (O – S – Al – He)   براي اتمها و عناصر

 .]6[يميايي براي انجام واكنشهاي شيميايي مي باشندا استفاده از معادله هاي شي S , g , l (aq)( (فيزيكي مواد 

ياد  طبق پژو هشها و تحقيقات انجام شده ، مي توان از اين روش تدريس كه در واقع سطوح تفكر را در بر مي گيرد استفاده كرد تا

امه هاي آموزشي در كتب تغيير در روشهاي تدريس بر اساس سطوح تفكر وتغيير بر ن . گيري معني داري در  فراگيران بوجود آيد

 .مدارس و  توانمند كردن ذهن فراگيران براي ارتباط و حركت بين سطوح تفكر، از اهداف اصلي اين مقاله مي باشد

 

  آموزش و ياد گيري شيمي در رابطه با سطوح مختلف تفكر -  2

  آموزش در سطح ما كروسكوپي و نقش كار عملي   -  1- 2

ماكروسكوپي ، ( مايشگاه و كار عملي در راه رسيدن به يك توسعه پايدار در سطوح مختلف تفكردر اين قسمت به بحث ارزشمند آز

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

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

در سطح .كارهاي آزمايشگاهي را به صورت سطحي و نمايشي انجام مي دهند و به مشاهدات مولكولي و نمادي آن ، توجهي ندارند

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

تركيب مواد با هم و واكنشهاي .ل اندازه گيري مورد نظر استينظريه ها و نماد هاي ارائه شده در محتوي درسي با اشياء فيزيكي و وسا 

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

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

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

  .كوچك و يا بازيهاي رايانه اي و شبيه سازي كامپيوتري نيز باشد يست كه مي تواند به صورت كيتهاي خانگرعايت نكات ايمني ا

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

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

  ]7[ .ارتقاء سطوح تفكر علمي مي باشد
 

  انواع فعاليتهاي آزمايشگاهي  و شيوه اجراي آنها  

b( ت و يا آزمايشها آزمايشهايي كه به صورت انفرادي و يا گروهي براي دانش آموزان امكان پذير نيس : آزمايشهاي از نوع نمايشي

 .كه خطر ناك هستند ، معلم با اجراي آزمايش يا نمايش فيلم به صورت مجازي يا حقيقي به تشريح پديده علمي مي پردازد يي

c( و دانـش   اين نوع آزمايشها براي تائيد نظريه و مفاهيم مطرح شـده در كـالس درس همـراه اسـت     : آزمايشهاي از نوع تائيدي

 .وعات انتزاعي را به شكل واقعي تجربه كنند و با اجراي آزمايش ، يك پديده علمي را تائيد نمايندآموزان ، مي توانند موض

d(  در اين سبك ابتدا معلم موضوع را مطرح كرده و از دانش آموزان مـي خواهـد تـا بـا اسـتفاده از        :آزمايشهاي از نوع توصيفي
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 .ش را اجرا كننددستور كار درج شده در جزوه راهنما و با هدايت وي ، آزماي

e( اين سبك به پژوهشهاي هدايت شده معروف است و دستور كاري براي آزمايش وجـود نـدارد و     : از نوع اكتشافي يآزمايشها

و دانش آمـوز بـه صـورت واقعـي در      دستور كار به صورت كلي مي باشد و راهنمايي  معلم نيز در اجراي آزمايش ، بسيار كم است

 .ر مي گيردمسير پژوهش و اكتشاف قرا

f( در اين سبك معلم با ايجاد انگيزه در دانش آموزان براي پژوهش و حل مساله ، نقـش تسـهيل    : آزمايشهاي از نوع حل مساله

 .در اين روش دانش آموزان به صورت روش علمي به دنبال حل مساله خواهند بود  .كننده و گره گشاي را دارد

g( دانش آموزان در اجـراي يـك پـژوهش آزاد وارد و در گيـر مـي شـوند و عـالوه        در اين سبك  : آزمايشهايي از نوع كاوشگري

برتوصيف يك پديده ي علمي و نيز حل مساله ، با بكار گيري خالقيت و نو آوري در مرزهاي دانش ، اختراع و توليد يك محتـوي  

 ] 2 [ .جديد را گسترش مي دهند

  

  )ميكروسكوپي(آموزش سطح مولكولي -2-2

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

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  . قش تصوير و كالم دردرك بدست آمده از سطح ميكروسكوپي شيمي ، پرداخته مي شودنقش تجسم ذهني و زبان و ن

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

ز معناي اين نمايشها و ارائه هاي مولكولي نمي توانند درست ا فرا گيران بدون درك  . ميكروسكوپي نيازمند نمايشهاي مولكولي هستند

  ]7[ .تجسم فضايي از ويژگي هاي ساختاري مولكولها در واكنشها داشته باشند

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

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

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

 با دنياي اتم و مشتقات آن يعني يون و مولكـول مـي داننـد    دانشمندان ارتباط سطح ميكروسكوپي را . مي باشد S8 آرايي حلقه هاي 

 .تخيل و تصوير گري از جمله اجزاي كليدي پيشرفت در شيمي است.

  

  2سطح نماديآموزش شيمي در  -3- 2

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

زبان نمادين شيمي بسيار گسترده است و براي    .ميايي همراه با حل مساله و كاربرد اعداد، هد ف اصلي آموزش شيمي استشي

به عنوان مثال استفاده از معادله هاي شيميايي زبان نمادين شيمي   .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 است   .ذارنداست كه واكنش ها را به نمايش مي گ

 :برخي از نمادهاي شيميايي معروف در علم شيمي عبارتند از 

،  (P)و كميتهـايي چـون فشـار    (A , Z) عـدد جرمـي و عـدد اتمـي     (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)براي نشان دادن آرايش الكتروني اتمها  �
2 , 

2S
2 , 2P

1
) 

)ر الكترونها  براي نشان دادن حالت پايه د �
3
P1 , 

3
T2g) 

                                                 
1-Bent 

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

هما نگونه كه آموزش هر زباني  قوائد و قانون مربوط به خود را دارد ،آموزش زبان شيمي هم  كه زبان نمودارها و نمادهاست ، 

  ]6[ .ايد با اين قوانين و قوائد آشنا باشند تا بتوانند به راحتي از آنها استفاده كرده و آنها را تفسير نمايندقوائدي دارد ، كه فرا گيران ب
  

  چالشهاي پيش رو در رابطه با آموزش سطوح مختلف تفكر - 3

  چگونگي ارتباط سطوح مختلف تفكر در آموزش شيمي  -1- 3

از علم شيمي ، بايد بتوانند در سه سطح تفكر، به ياد  ه يك درك صحيحمعتقد است كه دانش آموزان، براي رسيدن ب 1جانستون

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

ش شيمي در دوره متوسطه اين است كه هدف اصلي از آموز. هريك از اين سطوح در قسمتهاي قبلي به صورت كامل توضيح داده شدند

يادگيري شيمي دانش آموزان را كمك كند تا در كسب مهارتهاي زندگي ، حل مساله،  –فعاليتهاي انجام گرفته در فرايندهاي ياددهي 

در اين رويكرد ، شيمي در خدمت آموزش است واز جاذبه هاي علم شيمي براي . ح سواد شيمي ،آموزش ببينندكاوشگري و ارتقاي سط

هدف مذكور در آموزش شيمي را مي توان از منظر عوامل انساني ، سياسي، اقتصادي، . پيشبرد اهداف آموزشي بهره گرفته مي شود

  :اجتماعي و نيز فناورانه به شرح زير بررسي كرد

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

 .و فرايند ها يي كه به دانش آموزان و عموم مردم آموزش داده مي شود، ارتباط فراوان دارد و به صورت در هم تنيده است

B. لي و نمادي مجزا از ساير حيطه ها، از جملـه فنـاوري و جامعـه ، انجـام     اگر آموزش شيمي در سه سطح ماكروسكوپي ، مولكو

اجـراي پژوهش،حـل   .فناوري دانـش آمـوزان ارتقـا يابـد     –گيرد، در اين صورت نمي توان انتظار داشت كه سطح سواد علمي 

مـك خواهـد كـرد تـا     مساله، كاوشگري و يافتن ارتباط منطقي بين علم ، فناوري ،جامعه و محيط زيست، به دانش آمـوزان ك 

عالوه بر كسب ديد چند رشته اي و چند بعدي در يادگيري شيمي ، در حل مشكالت و مسائل موجود زندگي روزمره فعاالنـه  

 ]1[. و آگاهانه عمل نمايند

اي  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 عده

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

در روش سطوح تفكر نيز مانند پله هاي نذدبان بايد به ترتيب پله ها را باال رفت تا به هدف نهايي كه همان  . رغبتي به علم مي شوند

  .ي معني دار است ،رسيديادگير
  

  به كار گيري بهتر دياگرامها و نمودارها در سطوح مختلف آموزش شيمي -2- 3

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

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

  ]8[. يابي آنها داشته باشند

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

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

 .نمودارها با توجه به محتوي درسي به درستي انتخاب شوند �

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

 .و باشندنمودارها در مورد فرايندهايي كه با چشم غير مسلح ديده نمي شوند ، جواب گ �

 .دانش آموزان با قوانين تفسير نمودار ها و استفاده از آنها آشنا گردند �

 .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-  Johnston, A. H. (1997). Chemistry teaching 
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  ]4[ .تن اطالعات در سطح ميكرو و مولكولي به تفسير نمودارها پر داخته نشودبدون داش �

ند كه با توجه به قدرت ضعيف را نشان مي ده  HF ظرفهاي مختلفي چگونگي يونيزه شدن  1 به عنوان مثال در شكل 

 )1996اسميت و متز ( .ئوريك ، اين اسيد به مقدار كم يونيزه شده و بيشتر به صورت مولكولي وجود داردلوفاسيد

  
 را بهتر نشان مي دهد؟ HF كدام ظرف يونيزه شدن   -1شكل 

 

 بهبود وضعيت موجود درآموزش شيمي  بر اساس سطوح مختلف تفكر -4

  ارتباط بين سطوح ماكروسكوپي ، مولكولي و نمادي   - 4-1

ارتباط در ميان اين سه  . لعكس، دشوار استارتباط بين اين سطوح و حركت از سطح ماكروسكوپي به سطح ميكروسكوپي و با

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

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

بهتر است كه در تدوين محتوي كتب درسي به سطوح ماكروسكوپي  .  تفكر پرداخته مي شود و از ارتباط آنها سخني به ميان نمي آيد

، مولكولي و نمادي توجه خاصي شود و آزمايشهاي الزم و شكلها و نمودارها و برنامه هاي رايانهاي خاص و فيلمهاي آموزشي مناسب با 

نمونه اي از ارتباط سه سطح ماكروسكوپي ، مولكولي و نمادي  2در شكل  . ح تفكر ، ارائه شده و در دسترس معلمين قرار گيردسطو

  .براي واكنش فلز سديم و گاز كلر آورده شده است
 

  
  ]1[واكنش بين گاز كلر و فلز سديم در سه سطح تفكر  -2شكل 

  

  ح ماكروسكوپي ، مولكولي و نماديراهكارهاي قابل اجرا براي آموزش سطو -5

اد گيري شيمي مي تواند به عنوان مشاركت در اقدامات اجتماعي ديده شود و دانش ، به عنوان ابزار الزم براي فعاليتهاي فرهنگي، ي

پـرداختن بـه    از آنجا كه تفكر ماكروسكوپي و مولكولي از مفاهيم كليدي در علم شيمي هستند ، لذا. اجتماعي ، فلسفي و سياسي است

، جهت آموزش و يـادگيري بهتـر ايـن     ييدر ادامه راه حلها . اين سطوح تفكر و چگونگي آموزش و ياد گيري آنها ، بسيار مهم مي باشد

  .سطوح ، ارائه مي شود
  

  استفاده از اسناد تاريخي -5-1

داستان سرايي و تاريخ شيمي، . م هستنداسناد تاريخي در تفكر ماكروسكوپي و مولكولي و تغيير مفهومي براي آموزش شيمي مه
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به عنوان نمونه مي توان تاريخچه شناسايي اتمها را از ابتدا تا نظريه . كي از راههاي آموزش و ياد گيري معني دار شيمي مي باشدي

به دانش آموزان ارائه  شواهد و آزمايشهايي كه دانشمندان را به بيان نظريه هاي اتمي راهنمايي مي كرد ،. كوانتومي اتم بررسي كرد 

هنگام بررسي تاريخچه علوم مختلف مانند شيمي ، مي توان به مفاهيم جديد و . شود تا آنها نيز در مورد نظريه ها بحث و گفتگو كنند

يش البته مفهوم جديد بايد قابل درك بوده و از راه تحقيق و پژوهش و آزما. بهتري دست يافت و در واقع تغيير مفهومي صورت گيرد

در زير اهداف اصلي استفاده از اسناد تاريخي براي آموزش شيمي . بدست آمده باشد و ايرادهاي مفاهيم و نظريه قبلي را بر طرف سازد

  .در سه سطح بيان مي شود

 .را بدست آورند ي، اطالعات يك ساختار اجتماعيت علم ، به عنوان يتوانند در مورد ماه يدانش آموزان م 

 .ه ها ، كمك مي كنديران ، آنها را در تكامل نظرياگفر يتفكر انتقاد 

 .، ياري رساند يميم موضوعات مختلف شيتواند معلمان را در تفه يخ علوم ميتار 

 .دي، تعامل بر قرار نما يخيم تاريران و مفاهيم ساخت ذهن فراگين مفاهيمي تواند ب  

 .، بدست آورند يخيمره ، از مشكالت تارروز يرا در زندگ يدار يمعن يها يريادگيتوانند  يفرا گيران م 

 .كنند يزه ميجاد انگيد هستند و ايار مفيس بسيشروع تدر يبرا يخيتار يايده ها 

 

  نقش چند رسانه اي ها در آموزش و ياد گيري سطوح تفكر –2 -5

تيباني و توسعه اين سطوح مطالعات نشان داده است كه استفاده از چند رسانه اي ها در آموزش سطوح تفكر و ارتباط آنها و پش

استفاده از شبيه  .از چند رسانه اي ها به عنوان مدل ، ابزار ياد گيري، ابزار ارزشيابي و ابزار آموزشي استفاده مي شود.مفيد هستند

زيادي  نرم افزار هاي. سازي كمك زيادي به درك عميق و مفهومي شيمي نموده و بسياري از كج فهمي هاي رايج را بر طرف مي نمايد

. براي شبه سازي، اجراي مدل ، ارزشيابي و حتي رسم نمودار ها و مولكولها و پيش بيني رفتار مواد شيميايي ، طراحي شده است 

  .مثالً دو برنامه رايانه اي براي آموزش شيمي در سايتهاي زير وجود دارد]2[
http://workbench.concord.org/                                                                                                                      
http://chemsence.org/ 
 

  ر رابطه با ارائه هاي سه گانهاستفاده از مدل و مدل سازي براي نشان دادن اهميت فرا تصوري د -5-3

  :مراحل تهيه و ساخت مدل عبارتند از 

  . ساخت مدل   -5طراحي و آزمايش مدل   -4انتخاب يكي از مدلها  -3ايجاد مدل ذهني   -2تصميم براي يك هدف  -1 

دور هسته در مدار هاي بيضوي مثالً براي نمايش مدل بوهر، از مدل كپلر يا مدل منظومه شمسي استفاده مي شود كه الكترونها به 

البته بايد دقت داشت كه براي ساخت مدلها ، دانش . شكلي در حال چرخش هستند و الكترونها در بين اليه ها نمي توانند قرار گيرند

ا راهنمايي آموزان بايد با سطوح تفكر ماكروسكوپي و مولكولي و نمادي ، آشنايي كافي داشته باشند و معلم هم در ساخت مدلها آنها ر

  .كند و به پرسشهاي آنان جواب دهد

  .را نشان مي دهد  NO2را به   N2O4تصوير و مدل نحوه تبديل  3در شكل 
  

  
  NO2 به N2O4مدل نمليش تبديل  -3شكل 

 

  استفاده از سطح مياني براي نمايش سطوح ماكروسكوپي و مولكولي - 5-4

سطح مياني را تعريف كرد ، فرا گيران ارتبـاط ايـن سـطوح را بهتـر درك      اگر بتوان براي  سطح ماكروسكوپي و سطح مولكولي يك
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  4بـه عنـوان مثـال در شـكل     . بازگويي ساختارهاي مياني براي شناسايي سطح ماكروسـكوپي و مولكـولي، ضـروري اسـت    . خواهند كرد

ايش گذاشته شده است كه دانش آموزان مي ساختار ها و مقياسها ي مربوط به اندازه ي اتمها و مولكولها در يك فنجان سراميكي به نم

  .توانند سطح ماكروسكوپي ، سطح مياني و سطح مولكولي را به خوبي ببينند و ارتباط آنها را درك كنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختارو مقياسهاي مختلفي از يك فنجان سراميكي -4شكل

  

  جمع بندي و نتيجه گيري - 6

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

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

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

     مشخص شدن انتظارات آموزشي در سايه سطوح تفكر دو بعدي و سه بعدي شيمي به پژوهشگران و بر نامه ريزان آموزشي كمك 

مي كند تا بتوانند در تدوين بر نامه هاي درسي شيمي و سازماندهي محتوي آموزشي در مسير مشخصي حركت نمايند و چها چوبهايي 

  .اني است، در نظر بگيرندرا كه منطبق بر استانداردهاي جه

براي تدريس درس شيمي  به روش سطوح تفكر ، مشكالت زيادي وجود دارد و ممكن است كه فراگيران دچار كج فهمي هايي در 

  :راهكارهاي متفاوتي براي مواجه شدن با اين مشكالت ارائه شد ، كه به اختصار به آنها مي پردازيم. اين زمينه شوند

مدارك تاريخي و داستان سرايي ، مي توان در فراگيران ايجاد انگيزه كرده و قدرت ذهني آنها را تقويت نموده و  استفاده از اسناد و

استفاده گسترده از چند رسانه اي ها و بر نامه هاي . با تفكر انتقادي آشنا نمايد و ذهني خالق و پويا را در فراگيران ، بوجود آورد

.  يانه اي مي توانند در ارتباط بين سطوح تفكر و يادگيري معني دار در فراگيران ، بسيار مؤثر باشدآموزشي رايانه اي و شبه سازي را

دياگرامها ونمودار ها نيز مي توانند در امر آموزش سطوح تفكر ، مفيد باشند و در تفسير و پيش بيني فرايند هاي شيميايي ، به 

در . ند در آ موزش و يادگيري مفاهيم شيمي و ارتباط سطوح تفكر ، كارساز باشندمدل و مدل سازي نيز مي توا. فراگيران كمك نمايند

مواجه شدن با مشكالت و پديده ها ،استفاده از روش علمي ، گام مهمي به شمار مي رود و به صورت منطقي و اصولي ، پديده ها را 

  .تفسير كرده و نتيجه نهايي را منتج خواهد شد
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