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 چکیده
شيمي شاخه ای از علوم تجربي است. دانش شيمي در بخش های مختلف پزشکي، صنعت،    

کشاورزی، محيط زیست، انرژی و... اهميت بي نظيری را دارد. به دليل تجربي بودن و آزمایشگاهي بودن این 

گذشته آموزش شيمي تنها با باشد. در  شاخه از علم تجربي، نياز روز افزون به روش های آموزشي نوین مي

روش های سنتي و قدیمي صورت مي پذیرفت اما امروزه در جوامع پيشرفته شيوه ها و روش های نوین و فعال 

در مدارس کنند.  جایگزین آنها شده اند. در شيوه های نوین، فراگيران نقش اصلي را در تعامل با استاد بازی مي

 شود. که معلم محور یا استاد محور است استفاده مي روش های قدیمي ازو مراکز آموزشي ایران بطور عمده 

فاق مي افتد که مفهوم مورد یادگيری بتواند با مفاهيمي که از قبل در به صورت معني دار اتزماني یادگيری 

ی با شيوه ها باید اساتيد و معلماناین منظور برای ساخت شناختي یادگيرنده وجود دارد ارتباط برقرار نماید. 

یادگيری بطور کامل آشنا باشند و قادر باشند انتقال رویکرد را از توصيفي به مفهومي و یا از -نوین یاددهي

نها و استفاده از آشيوه های فعال و نوین در یادگيری با  شنایيآ .سطح دانش به سطح نگرش به اجرا درآورند

برخي از انواع شيوه  شده است تالش ن مقالهایدر  .موزش سنتي به مدرن استآیکي از راه حل های عبور از 

 .شوديين معرفي و تبهای مدرن در آموزش دانش شيمي 

 نقشه ذهني ، مسئله محورآموزش .  رویکردهای پویا، سازیشبيه آموزش شيمي،   :هاواژهکلید
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 مه مقدّ

کارایي خود را برای یادگيری همه جانبه فراگيران و حرکت در مسير توسعه امروزه مدارس سنتي  

جوامع از ميان برده اند. با مقایسه تطبيقي آموزش و پرورش سایر کشورها، مي توان به این اصل پي 

برد که به جای حفظ طوطي وار اطالعات، فهم و بينش را جایگزین آن کرد. اهدافي که دولت ها برای 

ورش هر کشور در قانون اساسي معين مي کنند، جنبه سياست گذاری دارند. این اهداف آموزش و پر

 در حيطه کار برنامه ریزان و کارشناسان قرار مي گيرند، مانند ریشه کن کردن بي سوادی.

 (1381دلجو،)

 منابع تعيين اهداف آموزشي عبارت اند از: 

از مهم ترین کارهای معلم در تعيين اهداف آموزشي است، چرا که تا نيازهای رده پایين  نیاز فراگیر :

 (1381دلجو، .)ارضا نشود، فرد فرصت ارضای نيازهای رده باالتر را نخواهد داشت

باید وضع اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جامعه را در زمان گذشته، حال و آینده بررسي  نیاز جامعه :

 (1381دلجو، کرد.)ي را بر اساس نيازهای آن جامعه تنظيم و اهداف آموزش

یعني برای تعيين اهداف هر درسي باید یافته های جدید، نظریه های نو  دیدگاه های متخصصان :

 (1381دلجو،)و اصول و قوانين کشف شده مربوط به آن درس یا رشته مورد توجه قرار گيرد.

س و مراکز آموزشي، از جمله شيوه های جدیدی بوده که استفاده از فناوری های اطالعات در مدار 

 با تغييرات و تحوالت و همچنين دگرگوني های جوامع و ملل تناسب دارد.

از دستاوردهای آموزش مبتني بر فناوری اطالعات ميتوان به محور نهادن فراگير به جای استاد اشاره 

 (1383عبادی،.)کرد

نقشه مفهومي، بازنمایي نموداری از دانش، درمورد ایده اصلي خاصي است که رابطه های معني  

دار بين مفاهيم را نشان مي دهد و شامل گره هایي است که با خطوط برچسب گذاری شده به هم 

مربوط شده اند. کلمه ها یا عباراتي که مفاهيم را مشخص مي کنند، در درون گره ها قرار داده مي 

حاتمي، عبداله شود.)وند، و ارتباط های بين مفاهيم مختلف روی هر خط اتصال مشخص مي ش

 (1388ميرزایي، عباسي،

در زمان های گذشته، صاحب نظران در حوزه تعليم و تربيت شيمي معتقد بودند که هدف از  

ن به دانشگاه. آموزش شيمي درک این واقعيت است که افراد دارای سواد شيمي باشند، نه ورود فراگيرا



 

 

     یمیدر آموزش ش نیفعال و نو یها وهیبر ش یمرور

خوانند که آشنایي کامل با کامپيوتر و فناوری اطالعات و  )همانطور که امروزه کساني را با سواد مي

 ارتباطات باشند نه اینکه بطور صرف، تنها خواندن و نوشتن را مد نظر قرار داده باشند.(

قایع و دنيای وها را با  شخصي که دارای سواد شيمي باشد باید بتواند ارتباط ميان مفاهيم و پدیده 

صميم گيری تبيرون برقرار کند، به مشاهده وقایع بپردازد، تجزیه و تحليل علمي انجام دهد و سپس 

و نيز  توان این گونه گفت که رسيدن به هدف رشد تفکر با منطق منطقي بگيرد. پس بطور کلي مي

 باشد.  ل یادگيری ميتصميم گيری در مواجهه با مسائل و مشکالت، در گرو روش های فعا

جود شوند تا بسياری از کج فهمي های مو از سویي دیگر، شيوه های مدرن آموزش شيمي سبب مي

ل در شيمي از قبيل کج فهمي های ناشي از محتوای آموزشي )شامل کتب و مراجعي که به دلي

يز برداشت نته و کند(، کج فهمي های معلم ساخ ترجمه نوعي دوگانگي علمي را در فراگيران ایجاد مي

ول هستند ها و نتيجه گيری های غلط علمي که در ظاهر علمي بوده اما در باطن غير علمي و بي اص

يدی پي را حل و فصل کنند. مثال اینکه فراگيران به تفاوت فاحش ميان خاصيت اسيدی و قدرت اس

پيش فرض  وازنه، بطورببرند، در موازنه واکنش های شيميایي این نکته را درک کنند که در آغاز م

ایي هستند که هضرایب مواد را یک در نظر نگيرند و یا درک این را داشته باشند که کاتد و آند تيغه 

 ند.گيرد نه اینکه خودشان کاهيده یا اکسيده شو بر روی آنها عمل کاهش و اکسایش صورت مي

 

 بیان و طرح مسئله

تعليم دهيم که در این دانش باسواد باشند، بایستي برای آنکه بخواهيم فراگيراني در حوزه شيمي  

یادگيری بطور کامل آشنا باشند و قادر باشند انتقال  _اساتيد و معلمان با شيوه های نوین یاددهي 

رویکرد را از توصيفي به مفهومي و یا از سطح دانش به سطح نگرش به اجرا درآورند. بعنوان مثال باید 

توانند مفاهيم و اطالعات بدست آمده از دانش شيمي را در زندگي و  ياندیشيد که آیا فراگيران م

تمام مناسبات بين المللي  1فعاليت های روزمره بکار ببرند؟ و یا اینکه چرا طبق گفته لينوس پاولينگ

 گيرد؟ در چارچوب شيمي صورت مي

و تخته سياه  توان گفت یکي از نخستين رسانه ها، بيان معلم )شيوه سنتي سخنراني( و گچ مي 

بوده اما مدتي بعد، رسانه ها و ابزار و همچنين شيوه های نوین آموزش به ميان ما آمدند. معلمان و 
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اساتيد باید درمورد تکنولوژی آموزشي اطالعات کافي و به روز داشته باشند و با دیدی مثبت با آن 

 (1388حاتمي، عبداله ميرزایي، عباسي، .)برخورد نمایند

موزش، آشود این است که چگونه ميتوان با شيوه های مدرن  در اذهان همه ما مطرح ميسوالي که 

ی آموزش فراگيری دانش شيمي را برای فراگيران آسان و کاربردی نمود؟ چگونه با روش های امروز

 توان زمينه پيشرفت را در آموزش و پرورش دانش شيمي بوجود آورد؟  مي

 نقشه های ذهنی  -1

 1977در سال  1نقشه های ذهني به عنوان یک راهبرد آموزشي اولين بار توسط نواکاستفاده از  

امروزه  .(2008، کاناسنواک،  ) در دانشگاه کرنل آمریکا برای ارائه مفاهيم به صورت نمودار مطرح شد

توانند به نحو موثری برای یاددهي، یادگيری و ارزشيابي از مفاهيم علمي این نقشه های ذهني مي

باشد و اولين بار  د استفاده قرار گيرند. این نوع نقشه ها یکي از شيوه های مدرن آموزش ميمور

، نظریات خود را در این حوزه اعالم داشته است. در این نوع نقشه ها، مفاهيم علمي یک دانش 2آزوبل

و سرانجام منجر به یادگيری  (1شکل )شوند  مانند شيمي با ارتباطات منطقي با یکدیگر مرتبط مي

شود. چارچوب و ساختار چنين نقشه ها بدین صورت است که مفاهيم در قسمت باالی  عنادار ميم

کنيم، مفاهيم خاص تر و  نقشه کلي تر و همه جانبه تر بوده و هرچه به قسمت های پایين رجوع مي

 .(1990واندرسي،) جزئي تر خواهند شد

الب یک شيمي فراموش نشده و در ق کنند تا مفاهيم و مطالب چنين نقشه ها به فراگيران کمک مي

 سلسله مراتب و طرحواره ای مشخص، به عمق مطالب پي برده شود.

د. بدین توانند بعنوان یک پيش سازمان دهنده عمل کنن الزم به ذکر است که چنين نقشه ها مي 

برای ی را توانند پيش زمينه ا معنا که فراگيران قبل از یادگيری مفاهيم و مطالب جدید شيمي مي

ده باشد. خود داشته باشند و حتي پس از پایان تدریس نيز بعنوان جمع بندی برایشان قابل استفا

 نقشه های ذهني شاخص هایي از ساختار دانش هستند نه متون خطي.

نواک عقيده دارد که نقشه های ذهني مي توانند در بهبود حوزه تعليم و تربيت در چهار سطح  

از نقشه  (2008، کاناسنواک، .)ریزی درسي و ارزشيابي موثر واقع شوند یادگيری، آموزش، برنامه

های ذهني به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ارزشيابي نيز استفاده مي شود. برای تهيه یک نقشه 

نویسيم و سپس مهمترین و  ذهني، ابتدا تمام مفاهيم یک مبحث در شيمي را روی یک کاغذ مي
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جامع ترین مفهوم را در باالی صفحه نوشته، سپس  کنيم. استخراج ميجامع ترین ایده متن را 

مفاهيم خاص را مرتب کرده و  کنيم. مفاهيم کلي تر و جامع تر بعدی را زیر مفهوم جامع درج مي

مفاهيم را بوسيله عبارات ربطي به  دهيم. نویسيم و این کار را تا آخر ادامه مي زیر مفاهيم عام مي

 (1393شارق،.)کنيم در پایان، ارتباطات عرضي بين مفاهيم را مشخص مي یم.ساز هم مرتبط مي

 

 

 

 

 

 

 

 یک نمونه نقشه ذهنی- 1 شکل 

 

 کاربردهای نقشه های ذهنی 

یادگيری)برای تقویت کردن مفاهيم -از نقشه های ذهني مي توان هم به عنوان یک ابزار یاددهي 

هم به عنوان یک ابزار طراحي آموزشي)برای مجهز کردن دانش آموزان به تصور و  آموخته شده(

تجسمي از آنچه باید بياموزند( و هم به عنوان یک ابزار ارزیابي)برای نشان دادن صحت یادگيری( 

 (1388 حاتمي، عبداله ميرزایي، عباسي، .)استفاده کرد

هم جدا نبوده و هر مفهوم برای معنادار شدن در یاددهي و یادگيری هر موضوع علمي، مفاهيم از  

وابسته به ارتباطات خود با مفاهيم دیگر است. استفاده از نقشه های ذهني به معلمان کمک مي کند 

تا از مفاهيم کليدی آگاه شوند و بتوانند یک تصویر کلي و شفاف از موضوعات و ارتباط بين آنها به 

کج فهمي های دانش آموزان باشد. توليد طرح درس با استفاده  فراگيران ارائه دهند و عاملي جهت رفع

روی  "من چه چيزی را تدریس کنم؟  "از نقشه ذهني به معلم کمک مي کند تا به جای پرسش 

 تاکيد کند. "من مي خواهم دانش آموزان چه چيزی را یاد بگيرند؟ "پرسش 

توانایي این را دارد که کيفيت و  نواک معتقد است که نقشه ذهني به عنوان یک ابزار ارزیابي 

سطح پيشرفت درک مفهومي فراگيران و معلمان را برای هر حوزه از علوم و در هر سطحي آشکار 

کند. نقشه های مفهومي مي توانند در فرایند ارزشيابي تکویني و پایاني استفاده شوند. در ارزشيابي 
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ختلف در فرایند یادگيری، نقشه مفهومي تکویني ممکن است از یادگيرنده خواسته شود در نقاط م

بسازد و معلم ها مي توانند این نقشه های مفهومي را برای کمک به درک یادگيرنده و اصالح برنامه 

درسي استفاده کنند و ارزشيابي پایاني مي تواند در پایان یک واحد آموزشي استفاده شود تا درک 

 (2008کاناس، نواک،  .)یادگيرنده را از آن واحد تعيين کند

فنون ارزیابي رایج در آموزش تا حدی به جنبه های طوطي وار یادگيری تمرکز مي کند، در حالي که 

 نقشه ذهني دانش مفهومي و معنادار را مي سنجد.

 فناوری اطالعات و تکنولوژی آموزشی -2

تواند در  یادگيری مي _تکنولوژی آموزشي سوادی کلي است و بکارگيری آن در فرایند یاددهي  

توان در تدوین تمرینات  آموزش مهارت های پایه و پيشرفته در دانش شيمي اثر بگذارد. برای مثال مي

متعدد از یک سری نرم افزارهای چند رسانه ای استفاده کرد و یا در سطح پيشرفته به تدریس به 

استفاده از فناوری  از سویي دیگر ميتوان با (1383عبادی،) شيوه تعاملي در دانش شيمي بهره گرفت

اطالعات به ارزیابي عملکرد و نيز پيشرفت تحصيلي فراگيران و همچنين ایجاد انگيزه و رغبت برای 

دهد که جوامعي  کسب هرچه بهتر و سریعتر شيمي پرداخت. نتایج و تحقيقات بدست آمده نشان مي

ردند، سطح نمرات فراگيران که در آموزش شيمي از شيوه های مدرن مانند فناوری اطالعات استفاده ک

و همچنين ميزان پيشرفت تحصيلي آنان در دانشگاه ها و مدارس رشد قابل توجهي پيدا کرده است 

 که این امر سبب افزایش قدرت ذهن و نگرش در فراگيران شده است.

 کاربردهای کامپيوتر در شيمي شامل موارد زیر است : 

 ( که در آن کامپيوتر بصورت جزئي از سيستم درمي آید.آ( استفاده آزمایشگاهي )اتصال سخت افزاری

 FXب( استفاده نرم افزاری که شامل محاسبات عددی و آماری است. مثال نرم افزارهایي چون

Chemstruct   وChemoffice  و یاCrystalmaker  که نوعي نرم افزار شبيه سازی ساختار

، محاسبه گر غلظت محلول Atoms, Symbols and Equations،  Bohrمولکولي شيمي است، 

 (1393باوفا، ) .(5تا  2شکلهای ) Chemical Predictor ها و 

شکل )( Crystalmakerبرخي ویژگي های این نرم افزار شبيه سازی ساختار مولکولي شيمي) 

: پشتيباني از انواع ساختارهای مولکولي، نمایش بصورت سه بعدی با قابليت چرخش عبارت اند از (2

 (1393، باوفا) .تصویر، رزولوشن باال در نمایش تصاویر با قابليت چاپ و..و حرکت در 
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یک نرم افزار قدرتمند در زمينه الکتروشيمي بوده که قادر  Chemical Predictorنرم افزار  

کاهش انتخابي را به سرعت تجزیه و تحليل نموده و امکان وقوع آن را بررسي -است سيستم اکسایش

نرم افزار محاسبه گر غلظت محلول  د.و در صورت امکان انجام فرایند، اطالعات کافي را ارائه کن کند

ها، محاسبات الزم برای تهيه محلول ها و غلظت محلول ها را انجام مي دهد. کافي است ماده مورد 

تمامي محاسبات انجام نظر خود را انتخاب و شرایط دلخواه مثل حجم محلول را تعيين کرد تا 

 (جم شيمي.)شوند

 crystalmakerنرم افزار  - 2شکل 

 

، به جهت واکنش نویسي معادالت شيميایي، فرمول نویسي (6شکل ) FX Chemstruct نرم افزار 

 ) دارد.انواع ترکيبات یوني و کوواالنسي و نيز نشان دادن فرمول ساختاری انواع ترکيبات آلي کاربرد 

 (ميجم شي
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 chemical predictorنرم افزار  -3شکل 

 

 

 

 

 

 Chemical predictorنرم افزار  - 3شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bohrنرم افزار  - 5شکل 
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 نرم افزار محاسبه گر غلظت محلول ها - 6شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FX Chemstructنرم افزار  - 7شکل 
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باشند. بدین مفهوم که شيمي  بسياری از دستگاه های جدید شيميایي شامل یک کامپيوتر مي

امروزه دستگاهي جدید بطور کلي به سيستم های کامپيوتری و تکنولوژی وابسته است. 

توانند اعمالي مانند  ميکروکامپيوترها و یا ميني کامپيوترهای قرار گرفته در درون دستگاه ها مي

آلسان، سيهان،  ) بررسي خطا، تنظيم طيف شاهد و یا جریان های تاریک را انجام دهند.

  ( 2008مورگيل،

تکنولوژی آموزشي در اگر بخواهيم درباره بررسي خطا در دانش شيمي که یکي از کارکردهای  

 شيوه های نوین آموزش است سخن بگویيم در ابتدا باید تعریف سنجيده ای از خطا داشته باشيم.

نوعي خطا که معين است، یعني دارای نظم و جهت خاصي بوده و در یک جهت مثبت یا منفي صورت 

باه انساني پدید مي شود. این نوع خطا بيشتر در اثر اشت پذیرد که به آن سيستماتيک گفته مي مي

 آید. مثال دقت در صحيح خواندن درجه بندی بورت.

نوع دیگری از خطا را ميتوان تعریف کرد که نامعين است، یعني در یک جهت و نظم معيني  

پيروی نکرده بلکه تلفيقي از خطاهای مثبت و منفي را شامل ميشود که البته نقش انحراف استاندارد 

 توان در این نوع خطا جویا شد. ی را مينمونه و نيز تکرار پذیر

توان این طور نتيجه گرفت که چقدر تکنولوژی آموزشي  پس با توجه به تعاریف انواع خطاها مي 

و فناوری های اطالعات و ارتباطات در آمار و خطا که یکي از مفاهيم مهم و ضروری در حوزه دانش 

افزارها نيز گفته شد که برای رسم ساختار مولکول شيمي است اثر گذار است. درمورد کارکرد نرم 

های شيميایي، ریاضيات در شيمي و نيز پيش گویي واکنش ها و نمونه برداری و آناليز، دوری از 

 (2008آلسان، سيهان، مورگيل،).شيوه های مدرن آموزش شيمي غير قابل کتمان است

 مسئله محوری و پویا بودن در محیط آموزشی -3

پيشرفته امروزی، فرهنگ گفت و گو و تعامل جایگزین فرهنگ نصيحت گری و سخن در جوامع  

گویي شده است. عالي ترین هدف در نظام آموزشي جوامع دنيا در هر سطوح تحصيلي، ایجاد توانایي 

های آفرینندگي و پویایي در فراگيران است. این توانایي از لحاظ ماهيت به حل مسئله بسيار نزدیک 

بهرامي، .)ادآوری این نکته ضروری است که حل مسئله فعاليتي عيني تر از آفرینندگي استاست. اما ی

یادگيری مبتني بر مسئله یک فن آموزشي فراگير محور بوده که در آن فراگيران  (1387خدارحمي،

پردازند. یکي  از طریق تجربه بدست آمده از همکاری با یکدیگر درمورد موضوعي به فراگيری علم مي

مشکالت همراه با روش های آموزش سنتي، که مدارس محور بوده و در آن به فراگيران فرصت  از

شود، عدم توانمندی فراگيران در کاربرد اطالعات علمي در شرایط واقعي و انجام  تفکر داده نمي
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ت وظایف حرفه ای است. فراگيران در رویکرد مسئله محوری، از طرح مسائل و نظرات و نيز ذکر تجربيا

زندگي واقعي به عنوان محرکي برای تسهيل، بهبود و تعالي فرایند یادگيری که خود فراگيران با 

شود. یادگيری مسئله محور، توانایي  گيرند استفاده مي مشارکتي پویا مسئوليت آنرا بر عهده مي

دهد چرا  فراگيران را در انتقال دانش به مسائل جدید و دستيابي به ادراکي منسجم تر افزایش مي

یادگيری مسئله محور را بعنوان یک فرایندی که با استفاده از موضوعات خاص در یک برنامه  1که وود

کند. در این روش نوین، فراگيران بيشتر به سمت  شود، تعریف مي موجب ارتقاء دانش و فهم مي

وه بر آنکه تفکر هدایت شده و از حفظ کردن مطالب مي پرهيزند. سوال محوری در آموزش شيمي عال

تواند پرورش دهنده ذهن باشد  تواند بسياری از کج فهمي ها را در فراگيران بر طرف نماید، مي مي

تواند از جانب فراگيران باشد و  و نيز پویایي و تعامل را در آنها بيشتر و بيشتر کند. طرح پرسش مي

عالوه بر اینکه سبب ایجاد یا از جانب معلم و استاد و حتي محتوای آموزشي باشد. این پرسش ها 

تواند قوه کنجکاوی و احساسات را نيز در آنان پرورش  شود، مي انگيزه و رغبت فراگيران مي

 (1384سيف،.)دهد

لمان و کند که مع پرسش محوری به خودی خود زمينه تعامل و پویایي را در فراگيران ایجاد مي 

فرصت هایي  بتوانند تجارب بيشتری کسب کنند،اساتيد باید به فراگيران اختيار عمل دهند تا آنها 

برای خودآموزی و یادگيری اکتشافي کسب کنند و رفتارهای آفریننده ای را توليد 

ک کيسه یبه عنوان مثال در بحث آموزش مول، مي توان این گونه عمل کرد که  (1384سيف،.)نمایند

داد برنج وجود این که در این کيسه چه تعبرنج را به کالس آورده و از فراگيران بخواهيم که درمورد 

ن تعداد دانه دارد و آیا جرم همه دانه های برنج یکسان هستند، نظر دهند. از طرفي شيوه بدست آورد

 های برنج را نيز شرح دهند.

ه هستند یا در مثالي دیگر برای آن که بخواهيم ببينيم آیا پرتوهای الکترومغناطيس قابل مشاهد 

تجربه با یکدیگر  ان بخواهيم با استفاده از کنترل تلوزیون این مسئله را با گفت و گو وخير از فراگير

م را در حل کنند و همچنين از دوربين موبایل به چشمي کنترل نگاه کرده و نتيجه گيری های الز

 این خصوص اتخاذ کنند. 

 شبیه سازی حین تدریس شیمی -4
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 1خواهد درمورد مدل اتمي تامسون کنيم معلم مي دهيم. فرض مطلب را با یک مثال توضيح مي 

به فراگيران آموزش دهد. او از مدل ساده کيک کشمشي که کشمش ها در آن نقش الکترون داشته 

کند. مثال دیگر اینکه برای بهتر جلوه دادن  که در فضایي با بار مثبت پراکنده شده اند استفاده مي

یابد مي توان فراگيران را در یک روز  راست افزایش مي بار موثر هسته که در یک تناوب از چپ به

سرد، در حياط مدرسه جمع کرد و برای گرم شدن، دور هيزم آتش در ردیف هایي که هر کدام از 

در این نوع شبيه سازی هر یک از  (1393شارق،).آنها یک جایگاه خاص خود را دارند جمع کرد

فراگيران یک جایگاه خاص در ردیف دارد و فقط به اندازه یک جعبه کوچک سهميه هيزم دارد تا آنرا 

درون آتش بياندازد. فراگيران اجازه ندارند هر کجا که خواستند بنشينند و فقط مي توانند بر اساس 

گذاری شده بنشينند. در اینجا شعله آتش به شماره صندلي ها که در هر ردیف از یک تا هشت نام

مثابه هسته اتم و فراگيران مانند الکترون ها مي باشند و هر صندلي موجود در ردیف، مانند عناصر 

موجود در یک تناوب مي باشد. هرچه تعداد فراگيران در یک ردیف بيشتر باشد، به تبع افزایش هيزم 

این مي توان گفت که در یک تناوب از چپ به راست، به ها، گرمای بيشتری احساس مي شود و بنابر

 دليل افزایش عدد اتمي، بار موثر هسته افزایش مي یابد.

ازی به عنوان مثالي دیگر، مي توان به آموزش موازنه واکنش های شيميایي به سبک شبيه س 

در کفه دیگر،  ودهيم اشاره کرد. یک ترازو را آورده، در یکي از کفه ها، تعدادی گلوله آهني قرار مي 

بيه سازی در از وزنه هایي استفاده مي کنيم تا دو کفه متعادل و متوازن شوند. این نمونه ای از ش

 موازنه واکنش های شيميایي و قانون پایستگي جرم مي باشد.

دیگری  وهمچنين در بحث نحوه تشکيل ترکيبات یوني مي توان از دو نفر که یکي از آن ها چاق  

غر شود شد بخواهيم در کالس حاضر شده و نشان دهند فردی که چاق تر است تمایل دارد الالغر با

آنيون و کاتيون  و فرد الغر ميل به افزایش وزن دارد. )در این جا، فرد چاق و فرد الغر به ترتيب نقش

 را دارند.(

را ده، زیالبته ذکر این نکته ضروری است که هر نوع شبيه سازی در آموزش شيمي درست نبو 

ی)منظومه اباعث بروز کج فهمي هایي در فراگيران مي شود. بعنوان مثال نميتوان مدل اتمي سياره 

نبوده  ای( را برای اتم ها در نظر گرفت، چرا که مسير حرکت الکترون پيرامون هسته اتم مشخص

 ست.(ذره ابلکه در شيمي کوانتوم، احتمال حضور الکترون مطرح است.)الکترون هم انرژی و هم 
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تمامي این مثال ها نوعي رویکرد آموزشي مدرن از نوع شبيه سازی شده مي باشد که فراگيران مي 

 توانند مفاهيم انتزاعي در شيمي را با واقعيات مطابقت داده و آنها را درک کنند.

ه مشاهده مي کنيم که یک شبيه سازی ساده نه تنها نيازی به امکانات و هزینه های زیادی نداشت

 بلکه یک مفهوم را بصورت عميق ميتوان در ذهن فراگيران ایجاد نمود.
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ا به شيوه تمام جنبه ها و ابعاد زندگي، دیگر استفاده از شيوه ها و متد های سنتي، جای خودشان ر

 های مدرن داده اند. 
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Abstract 

Chemistry is a branch of the experimental sciences. Knowledge of 

chemistry is of great importance in various fields such as medicine, industry, 

agriculture, environment, energy, etc. Due to the experimental and laboratory 

nature of chemistry, there is a growing need for new educational methods. In the 

past, chemistry education was done only with traditional and old methods, but 

today in advanced societies, new and active methods have replaced them. In 

modern methods, learners play a key role in interacting with the teacher. In 

Iranian schools and educational centers, old methods that are teacher-centered 

methods are mainly used. Learning occurs meaningfully when the concept being 

learned can relate to concepts that already exist in the learner's cognitive 

construction. To this end, teachers must be fully acquainted with new teaching-

learning methods and be able to transfer the approach from descriptive to 

conceptual or from the level of knowledge to the level of attitude. Familiarity 

with active and modern methods in learning and using them is one of the solutions 

to move from traditional to modern education. In this article, an attempt has been 

made to introduce and explain some types of modern methods in teaching 

chemistry. 

Keywords: Chemistry education, Simulation; Dynamic approaches; Problem 

oriented education; Mind maps 
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