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 دهیچک
های نوین آموزشی و استفاده از های انجام شده در حوزه شیوههدف این پژوهش، بررسی پژوهش 

است. بدلیل شیوع ویروس کرونا در دنیا و تأثیر آن در شیمی و مخصوصا مبحث الکتروشیمی  آن در تدریس

ها، سبب سخت های مجازی در مدارس و دانشگاههای مختلف مخصوصا حوزه آموزش، امروزه کالسبخش

های نوین تدریس روی است؛ از این رو معلمان به روششدن تدریس دروس مفهومی مانند الکتروشیمی شده

باشد. در این مقاله مروری، می (TPACK) یآموزش یفناور ییدانش محتوا هاآناند که یکی از جدیدترین آورده

های نوین تدریس، آموزش الکتروشیمی و ها و مقاالت معتبری که در حوزه شیوهسعی شد از انواع پژوهش

نی های سخنرااست که روشاستفاده شود؛ در اکثر این مقاالت بیان شده به چاپ رسیده TPACKارتباط آن با 

اند؛ اما امروزه استفاده نادرست و عدم آگاهی از فهمی در درک الکتروشیمی شدهو تدریس سنتی، موجب کج

مطالعه مشخص شد که  نیا جهینت دراست. فهمی در دروسی مثل الکتروشیمی شدهتکنولوژی، سبب کج

 کیتصورات غلط،  ییدارند. پس از شناسا یمیدر مورد الکتروش یتصورات غلط متفاوت یرستانیآموزان دبدانش

 یحال، اجرا نی. با اتصورات غلط آن ها را مرتفع سازد ،TPACK های نوین تدریس مانندروشتواند با معلم می

آموزان و تصورات غلط دانش یمستلزم آن است که معلمان از دانش قبل یی،راهبردها نیچن زیآمتیموفق

 .کنند تیاساس هدا نیکالس را بر ا یهاتیآنها آگاه بوده و فعال یاحتمال

الکتروشیمی، تکنولوژی آموزشی ، دانش محتوایی فناوری آموزشی: اههواژدیکل

                                                           
  ) gmail.com214hamidsadeghi@(:  مسئول نویسنده *

 7/12/1400تاریخ پذیرش:             17/11/1400تاریخ دریافت:     

 مروریمقاله 

http://chemedu.cfu.ac.ir/


 

1400پاییز ، 3، شماره سومپژوهش در آموزش شیمی، سال    

 مه مقدّ

ها در باال بردن سطح دانش در حیطه آموزش و پرورش، تکنولوژی آموزشی یکی از پیشرفت   

های های روزافزون دنیای امروز در تمام رشتهشود و با پیشرفتتر میروز دامنه آن وسیعاست که روز به

و  یآموزشی از اهمیت و نقش بسزایی برخوردار است. اصطالح تکنولوژی آموزشی، مفهومی مترق

گیری از آن صرفا به کاربرد مواد و وسائل آموزشی خالصه تکامل یافته را به همراه دارد و زمینه بهره

ترین هدف آن ( و اساسی1388دنبال دارد )احدیان، تر و جدیدتر بهشود بلکه مفهومی وسیعنمی

ز، استفاده مناسب (. در دنیای آموزش و پرورش امرو1376تر است )پور محمود، یادگیری بهتر و عمیق

شمار های مهم آموزش و پرورش بهاز تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری که از جنبه

اده (، همچنین میزان استف1386)زاویه،  تواند منجر به پیامدهای یادگیری بهبودیافته گرددآید، میمی

به افزایش  ه خواهد داشت و منجرمطلوب از تکنولوژی آموزشی در ارتقاء کیفیت آموزشی تاثیر سازند

شود. در زمان و کیفیت یادگیری، ایجاد حس پرسشگری، کسب مهارت الزم برای زندگی و... می

باشد که برای حل مسائل آموزش در حقیقت تکنولوژی آموزشی، مجموعه اصول و راهبردهایی می

ها، ی(، که شامل روش)محتوای افزاریرود و شامل دوبعد اصلی نرمکار میسطح کاربردی به

ها را ها و رسانهافزاری، که ابزار، وسائل، دستگاهباشد؛ بعد سختها، الگوها و راهبردها میدستورعمل

گیرد. این دو جز مکمل یکدیگرند و بدون یکی از آن دو، تکنولوژی آموزشی کامل نخواهد در برمی

 (.1383)فرادانش،  بود

 تمام و روزمره زندگی در را چیزهمه (که تقریباCOVID-19ً) گیرکروناهمه با شیوع بیماری    

و همکاران،  2؛ دیباک2020، 1تغییر داد )الکورش جهان دانشگاهی و اجتماعی تجاری، هایبخش

شد و یک  تعطیل حضوری هایکالس ،2020مارس این بیماری در المللیبین گسترش (. با2021

و همکاران،  3)ریپول سمت آموزش آنالین تغییر مسیر دادتغییر ناگهانی در آموزش رخ داد و به 

 برای را واقعی چالش یک کرونا، گیریهمه طول در دور راه از یادگیری و آموزش در (. تغییر2021

های (. با توجه به آنکه در دهه2021و همکاران،  4وریجون تانیالپ) کرد ایجاد آموزاندانش و مربیان

)جاللی،  بودافزاری غافل ماندهافزاری تأکید داشته و از بعد نرمبعد سختاخیر، کشورما بیشتر به 
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 ... به روش الگو یمیالکتروش سیتدر نینو یهابر روش یمرور

آموزش و  (. در این شرایط ما نیز از فناوری و تکنولوژی آموزشی به طور کامال جدی برای1400

های نوین تدریس دروس مختلف استفاده کرده و بر اساس این پژوهش به اثرات فناوری و شیوه

 پردازیم.بحث مفهومی مانند الکتروشیمی میتدریس و آموزش، در م

 یدارا رایاست، ز یمیالکتروش ،آموزان دبیرستانیمباحث برای دانش نیتراز سخت یکی     

از عدم درک  یرا ناش یمیدر الکتروش یریادگی( مشکالت 2002)1ایاوزکا است. یادیز یانتزاع میمفاه

نشان  شواهد دهد.ینسبت می درس یهابکتا یافناک حاتیرا به توض نیداند و ایم یمفهوم یکل

آموزان در ارتباط با از تصورات غلط دانش یاریمسئول بس تدریس نادرست، ها ودهد کتابیم

دروس  یریادگیدر  اهآموزان دارند بر عملکرد آنکه دانش یباشند. تصورات نادرستیم یمیالکتروش

 در گذشته ها انجام شود.و غلبه بر آن یریادگیموانع  افتنی یبرا یمطالعات دیذارد. باگیم ریتأث ندهیآ

 یمیالکتروش یریادگیدر  یشتریب ریگونه، تاثمصاحبه سیتدر یهاروشکردند یتصور ممحققان 

(. 2،1997سنگر) ند بودتر خواهمؤثر سیدر تدر نینو یهاآن، روش یانتزاع میدارند اما با توجه به مفاه

تصورات  از دیبا معلمدهد. ابتدا، قرار می معلمرا بر عهده  یدیالزامات جد نینو یهابه روش سیتدر

یعنی با استفاده از آزمون یا پرسش و  (. آگاه بودن،3،1991بودنر) آموز دارد آگاه باشدکه دانش یغلط

ند هایی نوین را برای تدریس بهتر برگزیها، روشها آگاه شود و با توجه به دادههای آنپاسخ به ضعف

( احتماالً 2008، 4کوهلر) یآموزش یفناور یمحتوا دانش .تا دقیقا بر روی نقاط ضعف متمرکز شود

 5چای) است تالیجید یهایاز فناور یمعلم در مورد استفاده آموزش یافته مدل تخصص نیتربرجسته

است  یچارچوب دانش معلم کی (TPACK)6دانش محتوایی فناوری آموزشی (.2013و همکاران، 

( اساساً آن 1986)7است که شولمنشده جادیدر چارچوب دانش معلم ا یکه با قرار دادن دانش فناور

پنج ساله  یقاتیبرنامه تحق کی جهیساختار در نت نیاست. اکرده نییتع "یشآموز یدانش محتوا"را 

 یبر طراح یمبتن یتجرب قیو با استفاده از روش تحق هشد جادیمعلمان ا یامتمرکز بر توسعه حرفه

که مطالعات انجام شده در سراسر  یحال، هنگام نیبا ا (.2005کوهلر و همکاران، ) استهانجام شد
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بعد از ورود به کالس درس  ایآموزان قبل شود که دانشمشخص می رد،یگیقرار م یجهان مورد بررس

 خواهدگذاشت یمنف ریأثآموزان تدانش ندهیآ یریادگیتصورات غلط بر  نیدارند. ا یتصورات غلط

تصورات "آموزان از تصورات غلط خالص شوند. اصطالح که دانش نظر، مهم است نی(. از ا2010ایاس،)

هستند که متفاوت از تصور  یمختلف یهادگاهید یاآموزان داراست که دانش یمعن نیبه ا "غلط

تدریس، از  یممکن است ناش این(. 1985 و همکاران، 1چو) است یمورد قبول جامعه علم یعلم

آموزان دانش یاجتماع طیمح ی و حتیزبان روزانه و زبان علم نیاختالف ب ی،درس یهاکتاب، معلمان

 باشد.

باشد و تصورات موجود خود را نداشته اریرا در اخت یطور کامل دانش موضوعاگر معلم به    

 او ی جادیآموز ادانش ی را درنادرست، ممکن است تصورات (1995همکاران،  و 2)گینس درست بداند

          (.2005 و همکاران، 3کلیک) کنددیتشد ها راحتی آن

 استشده فیدرس دشوار توص کیمختلف به عنوان  یکشورهار د آموزاندانش برای یمیش   

(. 1997ایاس و همکاران، ) است یادیز یانتزاع میمفاه یدارا رای، ز(2004و همکاران،  4)اورگیل

آموزان دانشی که دارد برا یادهیچیساختار پ لیبه دل "یمیالکتروش"، مشخص شد که نیعالوه برا

تصورات غلط  نییتع یبرا یمطالعات متعددت. است که قابل آموزش و درک اس یموضوع نیشوارترد

  (.2007و همکاران،  5اسمیت) استدر جهان انجام شده یمیدر مورد الکتروش

 در مورد آن یتصورات نادرست کنند ویم فیتوص زیبرانگچالش ی راموضوعآموزان دانشوقتی 

 ریتأث ندهیآدروس  یریادگیها در ، بر عملکرد آن(2002و همکاران، 6)یلمازباشندموضوع داشته

ها و سپس غلبه بر آن یریادگیموانع  افتنی یبرا یمطالعات دی(. با1997سنگر و همکاران، ) گذاردیم

اند، شده یمؤثر غن یهاکیها و تکنآموزمحور که با روشدانش یریادگی یهاطیمح. گیردانجام 

 ،از مطالعات یاست. برخ ازیمورد ن زیچالش برانگ میدرک مفاه یآموزان برابه دانش کمنظور کمبه

 کنندیها اشاره مهمه آن اند.کرده شنهادیپ یمیغلبه تصورات غلط در مورد الکتروش یرا برا ییهاراه

 آموزان مؤثر است.در رفع تصورات غلط دانش یمفهوم رییتغ یهاکیها و تکنکه روش

                                                           
1 Cho 
2 Ginns 
3 Calik 
4 Orgill 
5 Schmidt 
6 Yilmaz 



 

 

 ... به روش الگو یمیالکتروش سیتدر نینو یهابر روش یمرور

 TPACKروش تدریس  

است که توسط  یآموزش یفرمت چارچوب دانش محتواکه ، (1)شکل  مدل نیطبق ا   

را  انشابعاد مختلف د دیبا ،یآموزش مؤثر با فناور یمعلمان برا، استشده شنهادیپ (1986)شولمن

و دانش  (CK)2، دانش محتوا(PK)1یآموزشدانش یجزء اصل ها شامل سهنیکنند. ا بیبا هم ترک

 یعنیاست، شده لیسطح اول در تقاطع آنها تشک یبیسه مؤلفه ترک ن،یعالوه بر ا است.( TK)3فناوری

 6یفناور یو دانش محتوا (TPK)5یفناور یآموزش دانش (،PCK)4یآموزش یدانش محتوا

(TCK)( ،2021اسمیت.)  

 
 به آن TPACKفرمت چارچوب دانش محتوای آموزشی و نسبت  -1شکل 

 

است که قبالً توسط محققان مختلف به  یاست، اما مفهوم دیاصطالح جد کی TPACK اگرچه

توان اظهار داشت که مطالعه انجام شده توسط یمورد مطالعه قرار گرفته بود. م دهیا کیعنوان 

                                                           
1 Pedagogical Knowledge 
2 Content Knowledge 
3 Technology Knowledge 
4 Pedagogical Content Knowledge 
5 Technology Pedagogical Knowledge 
6 Technology Content Knowledge 
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مورد استفاده قرار گرفت.  TPACKبود که در آن مفهوم  یمطالعات نیاز اول یکی( 2001)1کتینگ

 ییشده است، معنا فیتعر (PTK)3یآموزش ی( به عنوان دانش فناور2005)2گرروکه توسط  یاواژه

 فیتعر یمرتبط با فناور یآموزشبه عنوان دانش (PTK)یآموزش یدارد. دانش فناور TPACKمشابه 

دانش "مانند  یمیمفاه ن،ید قرار گرفت. عالوه بر ایاز تخصص مورد تأک یدیشد و به عنوان حوزه جد

در  یآموزش-یتکنولوژ یمهارت ها"(، 2002 و همکاران، 4مارگروم) "یاز فناور یآموزش یمحتوا

 TPACKدهد که مرتبط، نشان می یآموزش یدانش محتوا "اطالعات و ارتباطات یفناور"، "معلمان 

 یآموزش یاست که از دانش محتوا یمفهوم TPACK. ستین دیمفهوم جد کی ییااز نظر معن

(PCK) ( ارائه شده1986توسط شولمن ).است 

( "یبسته چا" ی)به معن TPACKرا به  TPCKکرد که نام مخفف  شنهادی( پ6200) 5شرایم   

سه نوع دانش  یرا برا کپارچهیمجموعه  کیبه خاطر سپرد و  نرابتوان آ ینام دهند تا به راحت رییتغ

دانش به عنوان  عاز سه نو یامجموعه ن،یعالوه بر ا و محتوا. آموزش ،یقرار داد: فناور یمورد بررس

TPACK آموزش و  ،یادغام فناور یبرا ازیعنوان مجموعه کل مورد نشد و آنرا بهشکل داده رییتغ

 (. 2006میشرا، ) کرد فیتوص یو آموزش یبرنامه درس یدانش محتوا در طراح

TPACK    یمحتوا، آموزش و فناور نیب دهیچیدر درک تعامالت پ یدینشان دهنده جهت جد 

 PCK فرمت TPACK شود.در کالس درس  یفناور زیآمتیادغام موفق بهتواند منجر است که می

و  یآموزش یهایفناوری چگونه استراتژ یکه معلم بداند ابزارها دیآیبه دست م یاست و عمدتا زمان

 . دهندیم رییآموزش موضوعات خاص تغ یمطالب را برا شینما
 

 های گذشته نمونه ای از پژوهش

 280، شرکت کنندگان در آن مطالعه (2017)6به عنوان نمونه در پژوهش فنگ دنگ   

 کیترم ششم خود را در  یمرد( بودند که به تازگدرصد  46 زن، درصد 54) یمیمعلم شدانشجو

رفت یانتظار م ،یمیاز معلمان ش از،یاند. طبق برنامه مورد نآغاز کرده 2016 هیساله در فور 4برنامه 

                                                           
1 Keating 
2 Guerrero 
3 Pedagogical Technology Knowledge 
4 Margerum 
5 Mishra 
6 Feng Deng 
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 یمیش ،یمعدن یمیاز جمله ش ییهاکنند. دوره لیسال تکم 4 نیرا در ا یمیکه دروس مختلف ش

  سال اول. 3در  کیزیف یمیو ش هیتجز یمیش ،یآل

شرکت کنندگان  یاطالعات و ارتباطات برا یسه دوره مرتبط با فناور ،یطور کلعالوه برآن به

 یفناور یکل یهادر طول ترم اول در دسترس بود و جنبه یدوره اجبار کیطور خاص، به ارائه شد.

 داد.یرا پوشش م (Access)و اکسس (Excel)، اکسل(PowerPoint)، پاورپوینت(Word)ورد مانند

هر دو شامل استفاده ؛ که بودشده یزیدر ترم سوم و پنجم برنامه ر بیبه ترت گرید یاریدو دوره اخت

به عنوان . نیآنال یمیش یو باز ریپلفلش دئو،یو دیو تول شیرایو مانندخاص  یافزارنرم یهااز برنامه

 ریخاص در سطح ز ییایمیش یهاواکنش ندینشان دادن فرا یبرا (Flash)فلش  مثال، استفاده از

 یاریدوره اخت کیگذراندن  یبرا یفرصت دانشجومعلمان نیدر طول ترم ششم، ا بودند. یکروسکوپیم

 TPACK( داشتند که چارچوب یمیش یبرا یناورفی آموزش ی)به عنوان مثال، دانش محتوا گرید

رد. قبل از دوره، همه شرکت کنندگان سه دوره آموزش کیرا برجسته م یمیو کاربرد آن در آموزش ش

را ی میش سیتدر یهامهارت نیو همچن یمیش یریادگیو  سیتدر ،یبرنامه درس نهیمعلم در زم

  بودند.گذرانده

 مربوطه را کسب اتیتجرب یقبل یهاو آموزش خرد در دوره یدرس یهاتیفعال یها در طراحآن  

 رایدر کالس درس نداشتند ز یتجربه آموزش چیبودند. در زمان مطالعه، شرکت کنندگان هکرده

 بود.شده یزیربرنامه ی،سال برنامه آموزش نیدر آخر کارورزی
 

 فنگ دنگ  قیتحق ابزار

 ینظرسنج ؛کیمطالعه از سه ابزار استفاده شد:  آن(، در 2017پژوهش فنگ دنگ ) طبق   

ادغام  ی( برا2010و همکاران ) سیهر دو؛ نظرسنجی (2011و همکاران ) یاقتباس شده چا

TPACK   در مورد  یمعرفت شناخت یباورها یابیارز یابزار اقتباس شده  برا کیو عالوه بر آن

 .یمیش

 : را شامل می شود ریموارد ز TPACK پرسشنامه

 (TPACKو  CK  ،TCK  ،PCK)مربوطه  یمربوط به محتوا ی)الف( اجزا

 (یمی)مثال الکتروش شود یرا شامل م CKجزء  کی)ب( فقط 

 شرکت کنندگان استفاده کرد. یبودند برا یمیاصطالحات فناوری که مرتبط با ش )ج( از

 .سطح علمی قابل درک و آسانبا  یشده ول شیپاال ی)د( اقالم علم 
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هر جزء  یمورد برا 4 ای 3مورد شامل  24اقتباس شده درمجموع از  ینظرسنج جهیدر نت 

TPACK کامالً موافقم(  7= کامالً مخالفم ،  1) کرتیاز نوع ل یدرجه ا 7 اسیبود. همه موارد در مق =

است  ریمتغ 93/0تا  79/0کرونباخ از لفای آ ریقادمطالعه، م نیا یداده هاشد. بر اساس  یریاندازه گ

( 2010و همکاران ) 2سیهر (.2010و همکاران،  1هایردهد )را نشان می یقابل قبول یکه قوام داخل

که توسط  یدرس یمانند برنامه ها یاستنباط شده از آموزش مصنوعات TPACK یابیارز یبرا

را توسعه داده و  TPACKبر  یمبتن یفناور قیتلف یابیشده است، مبحث ارز جادیدانشجومعلمان ا

در چهار بعد مورد استفاده  یرسد یبرنامه ها یرتبه بند یتواند برابرنامه می نی. اندا دهیاعتبار بخش

 نیب یی، )ب( همسو(TCK) یبرنامه درس یها یاهداف و فناور نیب یی)الف( همسو: ردیقرار گ

 یزیانتخاب شده در برنامه ر ی، )ج( مناسب بودن فناور(TPK) یآموزش یها یها و فناور یاستراتژ

نمره  یدرجه ا 4 اسی. هر بعد در مقیو )د( تناسب محتوا، آموزش و فناور (TPACK) محصول

 نانیاطم تیقابل یبررس یبرا یاست. کاپا یسطح هم تراز نینشان دهنده باالتر "4"شد و  یگذار

ابزار )دنگ و  کیاز  اسیبود. دو خرده مق 87/0حاصله  یمحاسبه شد و کاپا ازدهندگانیامت نیب

کننده  ینیب شیاعتبار پ یابیارز یبرا زین یعلم یمعرفت شناخت ی( در مورد باورها2014همکاران ، 

 . ستاشده استفادهمطالعه  نیدر ا

مورد(  3) "یمیاعتقادات درباره منبع سازنده دانش ش"عبارت بودند از )الف(  اسیدو خرده مق   

و خرده د نیا یموارد نمونه برا مورد(. 4) "یمیدانش ش یشیآزما تیاعتقادات درباره ماه"و )ب( 

دانش "و  "شودمی یدانان ناشیمیش تیو خالق لیاز تخ یمیدانش ش"شامل  بیبه ترت اسیمق

ورت به ص 90/0و  92/0 اسیدو خرده مق یکرونباخ برا C ری. مقاد"ستین رییقابل تغ ریغ یمیش

 (. 2010وهمکاران،  ریاست )ها یخوب اریبس یداخل یجداگانه بود که نشان دهنده سازگار

ی اهداف و انتظارات دوره را برا ختصراول( به طور م سندهی)نو یدوره، مرب نیجلسه ا نیدر اول   

 اسیرا که شامل هفت خرده مق یابزار نظرسنج یکرد. سپس و یمعرف یمیدانشجومعلمان ش

TPACK شرکت کنندگان  نکهیکرد. قبل از ا رائهبود ا یمعرفت شناخت یباورها اسیمق ریو دو ز

کنند و در صورت  یکرد تا هر مورد را بررس ییآنها را راهنما یپرسشنامه کنند، مرب لیشروع به تکم

(. به طور متوسط، 2017، )فنگ دنگ آن ارائه کردند یمربوطه را در مورد معن حاتیلزوم توض

برنامه  کیشد تا ها خواستهکردند. از آن لیتکم قهیدق 25کنندگان پرسشنامه را در عرض شرکت

                                                           
1 Hair 
2 Harris 
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به طور  TPACK کهارائه دهند  یدر جلسه بعد اطالعات و ارتباطات را یبا فناور کپارچهی یآموزش

 یهایاستراتژ ،یطور معمول شامل اهداف آموزشطرح درس به شد.و شرح داده یمعرف یرسم

و  یبود. شرکت در نظرسنج یآموزان و منطق مربوط به طراحمعلم و دانش یهاتیفعال ،یآموزش

بیان مطالعه  نیکه در ا طورهمان (.2017 )فنگ دنگ، داوطلبانه بود یدرس یزیبرنامه ر

 یزیو برنامه ر یمیها در مورد شآن یمعرفت شناخت یبا باورها یمیمعلمان شدانشجو  TPACK،شد

فرض(  شی، اعتقادات معلمان )پ( نشان داد2017) فنگ دنگمطالعه  داشت.تنگاتنگی ارتباط  یدرس

 ی توسطهر دو به طور قابل توجه یمیدانش ش یشیآزما تیدر مورد منبع سازنده و مبتکر و ماه

TPACK تیماه قیتوان از طریرا م نی. اشد ینیب شیپ TPACK را توان آنیکرد که م ریتفس

ها، تر از روابط آنقیدرک دق جادیا ی(. برا2016چای وهمکاران، ) دانست ایخلق دانش پو ینوع

مشخص شد که  ن،یاست. عالوه بر ا ازیمورد ن اری( بسیفیمطالعات ک ژهی)به و شتریب یمطالعات تجرب

TPACK یزیرباورها و برنامه نیدر واسطه ارتباط ب ینقش محور کیعنوان معلمان ممکن است به 

 یزیربر برنامه یمیمستق ریتأث یمیمعلمان در مورد ش یاعتقادات معرفت )محصول( عمل کند. یدرس

 تمربوط به رابطه باور و عمل ممکن اس اتیواسطه شد. ادب TPACK قیآنها نداشت، اما از طر یدرس

 دیعقا نیاز محققان معتقد بودند، ب یاریطور که بسمنتظره کمک کند. همان ریغ افتهی نیا ریبه تفس

 یو داخل یرونیوجود دارد که ممکن است توسط عوامل مختلف ب یادهیچیو عملکرد معلمان رابطه پ

 حی(. توض2015و همکاران،  1بوهلگرفت ) یشینظر، نقش باورها از دانش پ نیمانع شود؛ از ا ای لیتسه

 بودن رابطه باور و عمل باشد.  یتواند انتخابمی گرید یاحتمال

ممکن است بر اساس انواع  یارابطه نیاز محققان استدالل کردند، چن یطور که برخهمان   

 معلمان متفاوت باشد یاعتقاد ستمیآنها در س تیو وضع (2،1992پاجارس) یاعتقادات مورد بررس

 یبرا استممکن  ی(، اعتقادات معرفت شناخت2017) طبق پژوهش فنگ دنگ (.1971، 3گرین)

اند که معرفت قرار گرفته یریادگیها به ندرت در معرض تجربه آن رایباشد ز یکنندگان ضمنشرکت

دانش  تیدر مورد اعتقادات خود در مورد منبع و ماه یها به سختاست و آنرا آشکار کرده یشناس

 کنند.ی( تأمل میمی)ش
 

                                                           
1 Buehl 
2 Pajares 
3 Green 
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 گیری هنتیجبحث و 

 روزمره زندگی در را چیزهمه که تقریباً  (COVID-19) گیرکروناهمه با شیوع بیماری     

در  ناگهانیبود و تغییری را در سراسر دنیا حتی ایران را تحت تأثیر قرار داده مخصوصا حوزه آموزش

و به سمت آموزش آنالین تغییر مسیر داد؛  تعطیل حضوری هایبود و کالسروند آموزش ایجاد کرده

آموزش و تدریس دروس  برای طور کامال جدی افزاری بهافزاری و نرمسبب آن شد که از بعد سخت

تر پیش پررنگمختلف مخصوصا شیمی استفاده شود و لذا نقش فناوری و تکنولوژی آموزشی بیش از 

 گردید. 

مکمل در کنار  سیعنوان تدربه یمجاز سیاز تدر همحدود به استفاد هاپژوهش شتریاز آنجا که ب   

خصوص الیو عل سیتدر نینو یهااستفاده از روش ریتأث میخواستیاست، ما م یسخنران سیتدر

TPACK طیها در محآن ایآ مینیبب میتا بتوان میکن بررسیرا  یسنت سیتدر نیگزیعنوان جابه 

و  یسنت سیوجود دارد که در آن تدر ییها. راهریخ ایکنند یعمل م نیگزیعنوان جابه تدریس،

به اهداف کتب  دنیو رس یبا اسناد مرجع و باالدست یرا از نظر هماهنگ TPACK به روش سیتدر

 ی مبحث ریادگینشان دهنده  گرفتن نمره عالی در آزمون نیچنکرد. هم یو بررس سهیمقا ،یدرس

 . ستین

 یمیدر مورد الکتروش یتصورات غلط متفاوت یرستانیآموزان دبمشخص شد که دانش جهینت در  

باشد. پس  دیو بهبود آموزش مف ی شیمیتواند در توسعه برنامه درسمطالعه می نیا یهاافتهیدارند. 

(، TPACKس)مثلیتدر نیگزیجا یهایتواند با بهبود استراتژمعلم می کیغلط،  تصورات ییاز شناسا

مستلزم  ییراهبردها نیچن زیآمتیموفق یحال، اجرا نیکند. با ا ییراهنما یراحتآموزان را بهدانش

 یهاتیآنها آگاه بوده و فعال یآموزان و تصورات غلط احتمالدانش یآن است که معلمان از دانش قبل

 کنند. تیاساس هدا نیکالس را بر ا

 

 منابع

های (. مقدمات تکنولوژی آموزشی شامل روش1388احدیان، محمد، رمضانی، عمران و محمدی، داوود)

 آموزشی دهه اخیر، تهران: انتشارات آییژ.

(. بررسی تأثیر بکارگیری آموزش از طریق تکنولوژی آموزشی و طراحی منظم آموزشی 1376پور محمود، علی )

های سنتی، پایان نامه تحصیلی دانشجویان آموزشکده فنی تبریز و مقایسه آن با روشبر پیشرفت 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تبریز.
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Abstract 

 The purpose of this study is to review the research conducted in the field of 

modern teaching methods and its use in teaching chemistry, especially 

electrochemistry. Due to the prevalence of coronavirus in the world and and its 

impact on various sectors, especially in the field of education, today virtual 

classrooms in schools and universities have made it difficult to teach conceptual 

courses such as electrochemistry; Hence, teachers have turned to new teaching 

methods, one of the newest of which is Educational Content Knowledge (TPACK). 

In this review article, we tried to use the types of authoritative researches and articles 

that have been published in the field of modern teaching methods, electrochemical 

education and its relationship with TPACK; Most of these articles state that 

traditional lecturing and traditional teaching methods have led to a misunderstanding 

of electrochemistry; But today, misuse and ignorance of technology has led to 

misunderstandings in courses such as electrochemistry. As a result of this study, it 

was found that high school students have different misconceptions about 

electrochemistry. After identifying misconceptions, a teacher can correct 

misconceptions with new teaching methods such as TPACK. Successful 

implementation of such strategies, however, requires teachers to be aware of students' 

prior knowledge and possible misconceptions, and to guide classroom activities 

accordingly. 
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