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  چكيده

با توجه به اهميت آشنايي دانش آموزان با جدول تناوبي و ويژگي هاي عنصرها وروند تغيرات خواص آنها در جدول تناوبي و با توجه      

 ))آن چه را انجام مي دهم درك مي كنم((تدريس و توجه به اين نكته به اهميت كارهاي گروهي و محوري نمودن دانش آموزان در امر 

  .روشي كه ذكر شده است جهت فعال نمودن دانش آموزان در كالس درس شيمي مي باشد
  

  مقدمه

از آنجائيكه اهميت كارهاي گروهي و محوري نمودن دانش آموزان در امر تدريس و توجه به اين نكته كه هدف غـايي تعلـيم وتربيـت    

اسالمي پرورش انسانهايي است خدا گونه كه در اثر دور شدن از رذايل و آلودگيها ، استعدادهاي عاليـه ي  روحـي ا شـان شـكوفا شـده و      

از سوي ديگـر سـاير نظـام هـاي     .چنان  به كماالت روحي و فضايل انساني آراسته شوند كه لياقت رسيدن به سعادت جديد را كسب كنند

الت تعليم وتربيت را پرورش انساني پرس وجو مي داند كه مي خواهد از قيدهاي بيشمار و گونـاگون وجـودي   آموزش و پرورش جهاني رس

اش رها گردد، راه تكامل همه جانبه خود را هموار سازد، به رموز موقعيت فردي و اجتماعي خود و دنياي متغيري كـه در آن زنـدگي مـي    

و انسانهايش مرتبط گردد، زندگي دهد، زندگي كند، و حيات خود و ديگـران را بـا عشـق و    كند تا آنجا كه ممكن است آشنا شود ، با دنيا 

  .دانش شكوفا سازد

روش هاي يادگيري بايد تا حد امكان متنوع باشد تا باعث خستگي دانش آموزان نشـود و معلـم بايـد بـه انـدازه اي از ظرافـت عمـل        

عالوه بر اين واضح اسـت  . براي يادگيري يك مطلب خاص تغيير دهد، د بودن آنبرخوردار باشد  كه روش هاي ياد گيري را بر حسب مفي

  .ما قبول داريم كه شيوه هاي قديمي آموزش به داليل مختلف كامالً ثمر بخش نيستند و بايد به شيوه هاي فعال و تأثير گذار روي آورد

ند و اين رويكرد با اساسي تـرين نيـاز انسـان كـه همـان تعلـق       متأسفانه امروزه در كالس ، معموالً هر دانش آموز به تنهايي كار مي ك

وقتي فردي در گروه فعاليت مي كند ، همراه افراد ديگر مشغول انجام دادن كار خاصي مي شود ، نكته هـاي  .داشتن است، سازگاري ندارد

اري ارائه شده است ، تجربه اي است غير از اين گفته كه به شيوه همي. بسياري مي آموزد و به شكلي فعال در امر يادگيري سهيم مي شود

  .روش هاي قديمي كه شايد بتوان در بسياري از كالس ها با كمك دانش آموزان انجام داد
  

  توصيف وضعيت موجود

يكي ازمشكالت عمده در تدريس ايـن درس ، تنـوع در   . تدريس علوم پايه از جمله شيمي ، از دشواري هاي خاص خود برخوردار است

چنان كه ، در آن مفاهيم ، مسايل ، موارد آزمايشـگاهي و جنبـه هـاي كـاربردي روبـه رو هسـتيم و بهـم        . و عنوان ها در آن استمطالب 

هم چنين، اگر دانـش آمـوز در پـيش نيـاز هـاي درس      . پيوستگي مطالب وعدم درك عميق موضوعي سبب ضعف در ياد گيري مي شود 

از ايـن رو، تـدريس مفـاهيم    . ي مي تواند به يادگيري يك مطلب در سال هاي بعد ادامه دهـد خاصي مهارت كافي نداشته باشد ، به دشوار

پايه، به ويژه در كالس دوم دبيرستان اهميت ويژه اي دارد طبيعي است كه اگر دانش آموزان در تجارب اوليه يادگيري احسـاس شكسـت   

ي ، بيش تر پرهيز خواهند كرد  و اين امر موجب احساس شكست بيشتر در بكنند ، يا عالقه ي خود را از دست خواهند داد  ، يا از يادگير

براي مؤثرتر  شـدن  . آن ها خواهد شد ، در نتيجه، تجارب ياد گيري بايد به گونه اي تنظيم شوند كه دانش آموزان احساس موفقيت كنند 

ر پايه دوره متوسطه به اين نتيجـه رسـيدم كـه    من پس از هفت سال تدريس شيمي در چها. آموزش مي توان روش تدريس را عوض كرد 

بايـد توجـه   . اگر دانش آموز مستقيماً در امر ياددهي و يادگيري دخالت كند و با آن درگير شود نتيجه مطلوب تري به دست خواهـد آمـد  

حضـور فعـال آن هـا، در    داشت آن چه كه در فرايند ياد دهي و يادگيري نقش اساسي دارد فعاليت و شركت مستمر  و جدي فراگيران بـا  

  . جريان يادگيري است
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  بيان مسأله

كه چگونه مي توان كاري كرد كه دانش آموزان بهتر از كالسهاي شيمي بهره ببرند ، . اين فكر هميشه ذهن من را مشغول داشته است

  .و بتوانند نكته هاي بسيار جذاب جدول تناوبي را ياد بگيرند. و در فعاليت هاي كالس شركت كنند

به اين مقصود با چند تن از همكاران كه دبير . از اين رو هميشه درصدد پيدا كردن راهي براي انجام فعال كردن دانش آموزان بودم

حتي . مثالً عده اي مي گفتند كه  بهتر است فضاي آموزشگاه را بيشتر كنيم. هر كس نظر و عقيده اي داشت. شيمي بودند مشورت كردم 

اين صحبت ها برايم .اد داشت براي دانش آموزان امروزي كه عالقه چنداني به درس خواندن ندارند ، فرقي نمي كند يكي از دبيران اعتق

  .آنها خيلي مشتاق بودند كه خودشان بتوانند در كالس درس فعال باشند. قانع كننده نبود به همين دليل نظر دانش آموزان را جويا شدم 
  

  )1شواهد(گردآوري اطالعات

كارت هاي به وسيله خود دانش آموزان به طوري كه پشت اين كارت ها با هم يكسان باشد براي جالب شدن اين طرح مي توان تهيه 

از عكس مندليف استفاده كرد به طوري كه از پشت كارت هيچ عنصري مشخص نباشد تنظيم اين كارت ها بر اساس آرايش الكتروني مي 

  )1شكل(آرايش الكتروني استباشد به طوري كه مشخصه اين كارت ها 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  تهيه كارت بر مبناي آرايش الكتروني1شكل

  تجزيه وتحليل و تفسير داده ها

رشد در فرايند آموزش  ، وقتي تحقق مي يابد كه مرحله ي بعدي آن شوق انگيزتر ومسرت بخش تر و ذاتاً ارضا كننده تر از آن چه 

در واقع  ، وقايع از پيش برنامه ريزي شده  ، بهتر از وقايع تصادفي است ، ما . ن خسته شده ايم باشدقبالً با آن آشنا شده ايم و حتي از آ

به تجربه ديده شده است كه . بر انگيزه اننده باشيم وسعي كنيم شرايط متفاوت و راضي كننده تر فراهم شوند بايد به دنبال موقعيت هاي

  .  ، ممكن است پاسخ مناسب را ندهد و يادگيري وياددهي دشوارتر شود اگر روش خاصي بيش از حد به كار برده شود 
  

  انتخاب راه حل جديد

و با تشويق و ترغيب . زماني كه اشتياق بيش از حد دانش آموزان را ديدم فكر كردم بهتر است به گونه اي دانش آموزان را فعال كنم 

  .بيشتر  ، حس كنجكاوي را در آن ها بر انگيزم

به دانش آموزان يكي از كالس ها پيشنهاد كردم كه آيا موافقيد هفته آينده يك كار گروهي در كالس داشته باشيم و نتيجه  از اين رو

اين همكاري در امتحان مستمرشان تأثير داشته باشد؟واكنش بچه ها بسيار جالب بود حتي دانش آموزان ضعيف كالس نيز موافقت خود 

  .را اعالم كردند

iodine 

(kr)4d105s25p5 
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براي انتخاب اعضاي گروه تالش كردم دانش آموزان . همان هفته دانش آموزان را به هشت گروه مختلف تقسيم كردم  بدين منظور در

ضعيف و قوي كه تا حدودي با هم دوست بودند در كنار يكديگر قرار گيرند ، و يكي از افراد گروه كه زرنگ تر از بقيه بود را به عنوان 

  .سرگروه قرار دادم
  

  جديد اجراي راه حل

نفري طبق گروههاي اصلي جدول تناوبي گروه بندي مي كنيم و تمام كارت ها را روي هم مي  8در ابتدا دانش آموزان را به گروههاي 

گروه هم  9اين كار با (چينيم به حالت بي نظم و به ترتيب به هر كدام از گروه ها يك كارت ميدهيم واين ادامه مي يابدتا كارتها تمام شود

و هر كدام از فرا گيران بايد ) جرا است كه نفر نهم به عنوان خانواده تك عضوي هيدروژن باشد و كارتها را بين فراگيران تقسيم كندقابل ا

پيش خود نگه دارند و كارت هائي كه از نظر آرايش الكتروني با هم . بدانند از ميان كارتهائي كه دارند اگر دو يا سه كارت آنها مشابه است

كنند را  جابجا كنند  تا اينكه يكي از فراگيران تمام آرايش الكتروني كه به دستش رسيده يكسان شود آنگاه آن فراگير خود را فرق مي 

معرفي مي كند ، كه من طبق آرايش الكتروني گروه چندم هستم ، با افزايش عدد اتمي ، شعاع اتمي ، شعاع يوني ، الكترونگاتيويته ، 

بر طبق معرفي هر كدام از فراگيران  . اين مسئله به همين صورت تكرار مي شود . ذيري چه تغيري پيدا مي كند انرزي يونش ، واكنش پ

كه خانواده خود را بهتر معرفي كند امتياز بيشتري براي او در نظر گرفته مي شود  هر يك. نسبت به خودشان به آنها امتياز داده مي شود 

پس از آنكه خانواده خود را معرفي كردند از آنها مي خواهيم به ترتيب گروه كنار همديگر قرار گيرند و روند انرژي يونش و . 

مثالً در مورد انرژي يونش ، طبق نمودار ، گروه هشتم در باالي . ندالكترونگاتيويته  ، شعاع اتمي و خصوصيات فلزي  ، نافلزي را بررسي كن

وه صندلي قرار مي گيرد گروه اول مي نشيند و گروه دوم از گروه سوم باالتر قرار مي گيرد ،  و از او مي پرسيم گروه دوم چرا باالتر از گر

م توضيح الزم را مي دهند و معلم به عنوان راهنما به آنها كمك مي سوم  قرار گرفته اي ،گروه هشتم چرا باالترين جا ايستاده اي ، هر كدا

قرار مي گذاريم كه . روي لباس خود نصب كنند. در جلسه بعد از آنها مي خواهيم طبق گروهها براي خود كارت هائي آماده كرده . كند

ز آنها يكي يكي سؤال مي پرسيم چه كساني با هم ا. افراد را در جلسه هاي بعدي با نام گروهي كه برايشان تعيين شده است صدا كنيم

و مي گويند چون اختالف . بلند مي شوند) به نام هالوژن ( و گروه هفتم )  به نام قليا ( بهترين پيوند يوني تشكيل مي دهند گروه اول 

ن را طبق شعاع كنار همديگر قرار مي بحث بر سر شعاع كه مي آيد فراگيرا. الكترونگاتيويته بيشتري داريم تشكيل پيوند يوني مي دهيم 

( بلند مي شود، چه كسي بيشتر از همه انرژي دارد ، گروه هشتم ) قليا ( دهيم و مي پرسيم چه كسي بيشتر از همه شعاع دارد گروه اول 

ات، از دستت خارج كدام عضو خانواده . صدا مي زند من، به او مي گوييم تو كه فعاليت نداري در واكنش شركت نمي كني) گاز نجيب 

نظر به اينكه اين روند تغيرات مربوط .به همين صورت حرفهاي بين آنها رد وبدل مي شود. شده اند و مي خواهند در واكنش شركت كنند

  .، براي گروههاي اصلي به اجرا در مي آوريم. به گروههاي اصلي جدول تناوبي داراي  اهميت بيشتري مي باشد
  

  )2شواهد(گردآوري اطالعات

  .هر گروه در هفته آينده بايد راجع به گروهي كه به اسم او در آمده بيشتر تحقيق كند*   

سر گروه و ديگر اعضاي گروه بايد قبل از ورود به جلسه آينده شرح مربوط به خانواده خود را مطالعه مي كردند و به همديگر توضيح *  

  .مي دادند

خانواده اش مطالعه مي كردند تا اگر پرسشي گروهاي ديگر جدول واعضاي  واده خود بايد در موردهر گروه عالوه بر مطالعه در مورد خان*  

  .برايشان پيش مي آمد ياداشت مي كردند

اعضاي گروه در جلسه بعد در  كنار يگديگر مي نشستند و مي توانستند شكل نشستن خود را در كالس تغيير دهند ،به صورت دايره وار * 

  .روه معرفي كننده در وسط قرار مي گرفت به طوري كه همه ي دانش آموزان گروه معرفي كننده را مي ديدندمي نشستند  و گ

با توجه به كتاب هاي موجود در كتابخانه مدرسه و يا كتابخانه هاي شهرستان منابعي را براي بجه ها معرفي كردم تا در گرد آوري *  

  .اطالعات از آن استفاده كنند
  

  :ه در هنگام گزارش كار خود دريافت مي كردندامتيازاتي ك

  .هر گروهي كه بتواند با همكاري بيشتر افراد گروه به بهترين حالت خود را معرفي مي كردندنمره اي در نظر گرفته مي شد - 1

 ره مي گيرد نم 25/0هر يك از گروه كه نظاره گر گروه ديگر بودند اگر بتوانند بهترين پرسش را مطرح كنندبه ازاي هر پرسش  - 2
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 .نمره مي گيرد 25/0هر گروه كه بتواند بهترين پاسخ را بدهد به ازاي هر پاسخ  - 3

در هر گروه هر يك جداگانه گزارش فعاليت هاي را كه انجام داده بودند نوشته وتحويل دادند كه براي آن ها نمره اي در نظر گرفته   -4

 .شد

يي تمام پرسش ها را مي پرسيد و يا تمام آنها را پاسخ مي داد بلكه همه ي افراد در همه ي موارد قبل يك دانش آموز نبايد، به تنها  -5

 .براي دريافت امتياز گروهي بايد با هم مشورت و تالش مي كردند

  

  نتيجه هاي راه حل جديد

ر كالس مطرح از آن جايي كه در بررسي ويژگي هاي ، گروهها هر فرد ويژگي وكاربرد ي براي هر گروه را مي آموزد  و آنرا د -1

مي كند  نقش گروهها  و تركيب ها در زندگي بهتر درك مي كند به اين ترتيب علم شيمي را با زندگي پيوند داده ، به ارتباط 

  ميان اين دو پي مي برد

ه تكرار اين مطلب  در جلسه هاي مختلف  فرا گيري آن موضوع را  آسان تر مي كند  و اين روش ، آموزش جدول تناوبي  را ك  -2

 .يكي از اهداف آموزش شيمي  مي باشد و كيفيت آموزش آن را بهبود  مي بخشد 

ايجاد تنوع در كالس ، فضاي آموزشي را مطلوب و دلنشين مي سازد و اين نمونه كار مي تواند كالس فعال و شيريني را فراهم  -3

  نمايد و زمينه ي يادگيري  را بهبود بخشد

پس، .  ما را دارد و بايد حتماً  مطالب گوناگوني جهت  راهنمايي  فراگيرا ن  ارايه دهددر اين گونه تدريس ، معلم نقش راهن -4

 .زمينه ي مطالعه  و تالش معلم  جهت فراگيري مطالب جديد مرتبط با درس فزوني مي يابد

ريافت امتياز بيشتر به ويژه دانش آموزان ضعيف تر كه با تالش بقيه اعضاي گروه براي د(همكاري در گروه را ياد  مي گرفتند -5

 )مجبور به همكاري شده بودند

خسته نمي شدند و چون تالش در بين گروه ها براي كسب امتياز بيشتر وجود داشت با شور و شوق زياد به دنبال ياد گيري  - 6

 .مطلب مي رفتند
  

  چگونگي ارزيابي نتيجه اين روش

شبيه به هم را در فاصله زماني مختلف از دو كالس در مدرسه به عمل  براي اين كه بتوانم نتيجه اين روش را ارزيابي كنم امتحاناتي

بدين صورت در كالس الف خودم به شيوه مرسوم درس مي دادم و در كالس ب روش باال را دنبال كردم در پايان امتحانات ، . آوردم 

. ميده اند و به پرسش ها بهتر پاسخ داده بودندمقايسه نتايج آزمون ها بيانگر اين بود كه در كالس ب دانش آموزان بيشتر درس را فه

عالوه بر اين از مدير مدرسه خواستم تا به عنوان شخصي بي طرف نظر دانش آموزان را  در مورد اين دو روش بپرسد در مجموع به نظر 

  .وش بودندو حتي ساير كالس ها نيز عالقه مند به اين ر.مي رسيد كه ياد گيري دانش آموزان در اين روش بهتر بود

راه حل خود را براي مدير مدرسه شرح دادم و چون اين روش باعث مي شد بچه ها همزمان در محيط كالس حضور مي يافتند ، 

  .ايشان نيز از اين وضعيت استقبال كردند و مرا تشويق كرد كه آن را ادامه دهم

  .در اين روش دانش آموزان بسيار فعال بودنددر اين رابطه با چند تن از دبيران شيمي نيز صحبت كردم  به نظر آنها 

و طبق اين نمرهاي براي مستمر آنها در نظر . اكنون  اين روش را در كالس هايم به ويژه در پايه دوم دبيرستان  اجرا  در مي آورم 

بر اين باورم كه به اين  و.گرفته مي شود  و اين باعث مي شود كه دانش آموزان تشويق شوند كه اهميت بيشتري به جدول تناوبي بدهند

طريق  عالوه بر دستيابي به نتيجه خوب ، دانش آموزان  از كالس شيمي نه تنها هيچ واهمه اي ندارند  بلكه اين درس براي آنها بسيار 

  .خوشايند و لذت بخش شده است
  

  پيشنهادات

  :ر نظر گرفتبا توجه به نتيجه هاي بدست آمده از اين پژوهش مي توان پيشنهادهاي زير را د

شناخت روحيه دانش آموزان توسط معلم و ايجاد ارتباط همه جانبه معلم با دانش آموزان و ايجاد حس خود باوري در آن ها  -1

  .بسيار بسيار مهم است

 .معلمان به گنجينه هاي دانسته هاي خود در زمينه هاي راهبردهاي يادگيري بيفزايند -2
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ويدئويي و منابع ديگر در زمينه ي روش هاي فعال تدريس در دسترس باشد و  در مدارس  ، كتاب ها ، نشريات ،نوارهاي -3

 .ساعتي از ساعت هاي تدريس معلم به استفاده از اين امكانات اختصاص پيدا كند

 .گنجاندن تعداد استاندارد دانش آموز در هر كالس مد نظر باشد تا اجراي شيوه هاي فعال تدريس بهتر قابل اجرا باشد -4

 .آگاه و فعال توجه شود زيرا هر چه معلم با انگيزه باشد ، تبعيض و بي توجهي ريشه ي از بين رفتن انگيزه اوست به معلمان -5

با حداقل امكانات نيز مي توان فعاليت كرد و آنچه معجزه مي كند همان معلم پر انرژي و عالقه مند  ودر پي آن دانش آموزان  -6

 .فعال است

مدارس طوري برنامه ريزي شود كه كالس هاي درس در فضاي آزمايشگاه تشكيل شود فوق اگر در درس هاي علوم پايه در  -7

 .العاده در انگيزش ويادگيري دانش آموزان مؤثر واقع مي شود
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