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Abstract 

 
This research has been carried out under the title of (Evaluation of teaching methods of chemistry concepts through 

laboratory work). The main objective of this research is to investigate learning and teaching methods, concepts that 

are taught by laboratory works and the challenges that may the teaching and learning methods face from the 

perspective of lecturers and students. In this research, to collect the statistical information a type of applications 

method and combined methods (related to library and region) has been used. In view of Cochran formula and Morgan 

table. The sampling method was selected systematically on random bases. In addition, the questionnaires were 

distributed to (136) students and (8) lecturers and their comments were collected. Based on the result of this study, 

researchers and lecturers have made it clear that the teaching methods of the concepts of chemistry by using laboratory 

works are directly related to various subjects in a complex concept, and students are taught by the activity of 

exploratory, exploration, problem-solving skills, and project centered. However, it can be possible in existence of 

sufficient materials and equipment. The majority of students and lecturers reminded the lack of laboratory, equipment 

and lack of knowledge of lecturers from active teaching methods of the laboratory. 
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 خالصه

 
 بررسی تحقیق این کلی هدف. است گرفته صورت( البراتواری کار طریق از کیمیا مفاهیم آموزش های روش بررسی)  عنوان تحت هذا تحقیق

 فعال های روش کمتر استفاده راه فرا که چالشهای حل راه دریافت و گردد می تدریس البراتواری کار توسط که باشد می مفاهیمی آموزش روشهای

 آوری جمع برای و گردیده استفاده( کیفی و کمی)  مختلط روش از تحقیق این دادن انجام برای. باشد می دارد، وجود آموزان  دانش و استادان دید از

 ای تابخانهک) ترکیبی روش و کاربردی نوع از پیمایشی روش از تحقیق این در. است آمده  عمل به استفاده مصاحبه و پرسشنامه ابزار از ارقام و آمار

 از استفاده با و انتخاب کوکران فورمول اساس به نمونه حجم و بوده سیستماتیک تصادفی صورت به گیری نمونه شیوه. است شده استفاده( ساحوی و

 که گردید واضیح تحقیق این در. است گردیده آوری جمع شان نظریات و شده توزیع پرسشنامه استادان تن( 8) و آموزان  دانش تن( 136) به آن

 و آموخته پیچیده و مغلق مفاهیم مختلف مضامین در متنوع های روش با یعنی داشته منطقی ارتباط البراتواری کار با کیمیا مفاهیم آموزش روشهای

 می امر این قتحق اما. نمایند می کسب را محور پروژه و مسأله حل کاوشگری، اکتشافی، های مهارت البراتواری های فعالیت توسط آموزان  دانش

 عدم و البراتواری مواد و تجهیزات کمبود آموزان  دانش و استادان اکثریت. گردد پذیر امکان مجرب استادان با کافی ووسایل مواد موجودیت در تواند

 .اند شده آور یاد را البراتواری تدریس فعال روشهای از  استادان آگاهی

 البراتواری های فعالیت تدریس، روش محور، مسله رویکرد: کلیدی کلمات
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 مقدمه .1

آموزش مفاهیم کیمیا از طریق کار البراتواری ایجاب می نماید تا 

استادان از روشهای متنوع تدریس آگاه باشند. زیرا تعداد اندک استادان 

می توانند علوم تجربی را به نحو احسن و منطبق با اهداف آموزشی قصد 

از روش های تدریس، موانع و  شده تدریس کنند. برعالوه آشنایی کمتر

مشکالت زیادی در آماده سازی مواد البراتواری و نحوه اجرای تجربه 

بوجود آورده است که هر گونه تالش برای ارتقای کیفی آموزش کیمیا را 

در دانشگاه ها بی اثر می سازد. در آموزش علم کیمیا که از جمله علوم 

یان تیوری علمی پرداخته تجربی محسوب می شود، بیشتر به تشریح و ب

می شود که پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده می شوند. برای 

آموزش مفاهیم کیمیا باید از کار البراتواری استفاده شود تا دانش آموزان 

مهارتهای علمی الزم را فرا بگیرند.  مثال چینی که می گوید: می شنوم 

نجام می دهم، می فهمم، به فراموش می کنم؛ می بینم، به یاد می آورم؛ ا

نقش و اهمیت فعالیت های البراتواری در یادگیری مفهومی  خوبی بیان گر

 . [1]می باشد

 

علم کیمیا یکی از علوم تجربی است که یافته های آن از طریق 

مشاهده تجربی به دست می آید و مالک یا معیار درستی آنها، انطباق 

آموزش علم کیمیا، آموزش پدیده داشتن با مشاهده تجربی است. هدف از 

هایی است که در زندگی روزانه مشاهده می شود. در همه ی نظامهای 

آموزشی جهان، آموزش و یادگیری علم کیمیا از طریق کار البراتواری 

از جایگاه خاصی برخوردار  بوده و تالش می شود تا همه ی دانش 

وش های علمی، آموزان، ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم علم کیمیا ر

عملی تدریس و آگاهی های الزم برای یک استاد مطلوب را کسب کنند. 

دانش آموزان با کسب آگاهی و مهارت ها در زمینه های مختلف علم 

کیمیا، قادر خواهند بود تا در اجرای تدریس کیمیا منحیث معلم موفق 

 .[2] باشند

 

کمبود وسایل البراتوارهای دانشگاه ها با مشکالت مختلف از قبیل 

و مواد دچار بوده و به صورت ضعیفی سازماندهی می شوند. دانش 

آموزانی که در این دانشگاه های مراکز تربیت معلم آموزش می بینند، به 

علت کافی نبودن امکانات البراتواری و فعالیت های عملی، اجرایی نشدن 

ر و تجربه کار البراتواری، استفاده کمتر از شیوه های فعال تدریس، تبح

کمتری در زمینه پدیده های علمی وعملی دارند. دانش آموزانی که با اتمام 

تحصیالت وارد کار در مکاتب و دانشگاه ها می شوند مهارت و توانایی 

های الزم در انجام فعالیتهای البراتواری ندارند. در حالیکه ترقی و 

هارت های الزم پیشرفت هر کشور نیاز به افراد تحصیل کرده و آشنا با م

 .علمی و عملی در امر آموزش دارد

 

تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به این نتیجه رسیده اند 

که پرداختن به آموزش به شیوه های فعال تدریس و استفاده از مهارتهای 

عملی، مناسبترین راه ممکن در آموزش اثر بخش و پایدار می باشد که 

نظر به مبرمیت موضوع در این تحقیق  ،῞بنادد. باعث توسعه کشور میگر

تحت عنوان )بررسی شیوه های آموزش مفاهیم کیمیا از طریق کار 

البراتواری(، شیوه های آموزش مفاهیم کیمیا از طریق کار البراتواری 

مورد بررسی قرار می گیرد تا دریافت گردد که آموزش مفاهیم کیمیا از 

حصالن و استادان با کدام روش ها طریق کار البراتواری از نظر م

مناسب است و کدام  روش های فعال تدریس در آموزش مفاهیم در 

 .پارتمنت کیمیا بکار گرفته می شودالبراتوار دی

 

( بـا بررسـي انـواع روش هـاي رایــج در آمــوزش 1999دامین )

این چهار سبك )  البراتوار، چهــار ســبك معــروف را نــام  بــرد،

باعث رشد تفکر اکتشافی، مایشی، اکتشافی، کاوشگری و حل مسأله( ن

در این تحقیق روشهای   کاوشگری، حل مسأله در دانش  آموزان میگردد.

سبك حل مسأله در مقایسه  .[3] متذکره مورد بررسی قرار گرفته است

 پسند و همگاني موجود نسبتاً عامه یهاي آموزش البراتواربا دیگر سبك

محور کیمیا، بلكه براي كلیه  -و نه تنها براي آموزش البراتوار تر است

هاي علوم تجربي و سایر علوم قابل استفاده است. در این روش بخش

استاد فعالیتي را انتخاب كرده و با طرح یك مسأله، با انگیزش و تشویق 

دانش آموزان، شور و شوق تحقیق و حل مسأله را در آنها ایجاد 

هاي انتخابي و هایي از سرنخبا فهرست كردن گزینهسپس   كند.مي

هدایت دانش آموزان در قالب گروههاي كوچك كاري، آنها را گام به گام 

دهد. در این شیوه استاد نقش آمیز مسأله سوق مي به طرف حل موفقیت

كند و از دخالت  گشا را براي دانش آموزان ایفا مي كننده یا گره یك تسهیل

 .[4] كند حل مسأله خودداري ميمستقیم در 

 

در روش اکتشافی استاد مستقیما موضوعات درسی را به دانش 

آموزان آموزش نمی دهد بلکه موقعیتی فراهم می سازد که آنها خود به 

کشف و تولید دانش بپردازند. به عباره دیگر، روش اکتشافی رویکردی 

با محیط خود به است که از طریق آن دانش آموزان تشویق می شوند که 

چالش و تفکر، روابط  ،تعامل بپردازند، یعنی با تفحص، دستکاری اشیا

 .[5]پدیده ها را کشف کنند و به موضوع برسند
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اصوال روشی تحقیق محور است که به وسیله  روش کاوشگری

تفاوت اصلي فعالیت هاي البراتواری مبتني . مطرح شد ریچارد ساچمن

في در این است كه در روش كاوشگري، بر كاوشگري با شیوه اكتشا

جواب یا نتیجه تحقیق هم براي استاد و هم براي دانش آموز نامشخص 

است، در حالي كه در روش اكتشافي نتیجه عمل براي استاد مشخص بوده 

و دانش آموزان باید با اجراي درست روش كار ارایه شده از طرف استاد 

 به جواب مورد نظر وي دست یابند.

 

هاي البراتواری از نوع كاوشگري، استاد هیچ بك فعالیتدر س

كند، بلكه باید روش كار یا راه حلي را براي دانش آموزان معرفي نمي

هاي كسب شده آموخته هاي قبلي و مهارت ازخود دانش آموزان با استناد 

بپردازند. از آنجایي كه جواب مسأله هم براي استاد و هم  روش به ارایه

جدیدي  آموز تازگي دارد، لذا این شیوه منجر به تولید دانشبراي دانش 

شود كه هم براي استاد و هم براي دانش آموز داراي اهمیت آموزشي  مي

 .[6] باالیي است

 

در بخش کار  میالدی ۱۹۰۰کلمه پروژه، برای اولین بار در سال 

م های دستی دانشگاه کلمبیا به کار برده شد، و مفهوم آن در نزد عمو

عبارت بود از یک مسأله وسیع و مهم که جنبه عملی دارد و دانش آموزان 

بدان عالقه مندند، ولی بعد ها به موضوع هدف و الهامات دانش آموز 

بیش از جنبه عملی آن تاکید شد، بنابراین پروژه به مفهوم صنفی، از 

الهامات دانش آموز سرچشمه می گیرد و باعث ازدیاد عالقه او می شود. 

این روش، در موقعیتهای طبیعی ارزش تربیتی دارد و جنبه تجربی آن 

تقسیمات تصنعی ، زیاد است، و از آنجا که در این روش پروژه انفرادی

دروس و ارتباط غیر منطقی آنها از میان می رود، موثر ترین راه برای 

 .[7] یادگیری عمیق و پایدار است

 

فعال اجرای کار اهمیت موضوع درآنست که روشهای نوین و 

البراتواری مطابق محتوای مضامین، معرفی  شده و راه حل های برای 

 مشکالت موجود فرا راه کار البراتواری، پیشنهاد می گردد.

 روش تحقیق .2

 

 کیمیا مفاهیم آموزش های روش بررسی) عنوان تحت هذا تحقیق در

. است شده گرفته کار کیفی و کمی روش دو از( البرتواری کار طریق از

 و ای کتابخانه) ترکیبی روش و کاربردی آن نوع پیمایشی روش از

 از ای کتابخانه روش در تحقیق این در. است گردیده استفاده( ساحوی

 جمع برای ساحوی روش و ها فرضیه  غنامندی جهت منابع ترین معتبر

 .است گردیده استفاده و انتخاب اطالعات آوری

  

 و ها نامه پایان مقاالت، کتب، لعهمطا با تحقیق این تیوریک بخش

 همانا که تحقیق الگوی اتنخاب با و گردیده تکمیل علمی معتبر منابع

 مستقل های متغیر و طرح تحقیق های فرضیه است، محور مسأله الگوی

 روش از عبارت مستقل های متغیر. است گردیده مشخص آن وابسته و

 آموزش، کننده تسهیل ها،مهارت رشد شامل که البراتواری کار اجرای های

 وابسته متغیر باالی که بوده پژوهشی توانایی و مفاهیم عمیق درک

 گردیده تقسیم ها شاخص به ها متغیر این. است گذار تاثیر مفاهیم آموزش

 گردیده طرح توضیحی و یی گزینه سوال( 27) ها شاخص این از .است

 آموزان  دانش و استادان شامل که آماری جامعه از نمونه افراد به و

 شهید استاد تربیه و تعلیم دانشگاه طبیعی علوم فاکولته کیمیای دیپارتمنت

 و دیپارتمنت آمربا  استادان، عالوه بر. است گردیده توزیع است، ربانی

 .است گرفته صورت مصاحبه نیز فاکولته این البرانت

 

 نتایج و بحث .3

 

 سواالت تجزیهو تحلیل از ها یافته بررسی با تحقیق بخش این در

 سوابق در که تحقیقات با آن مقایسه و محصالن و استادان باز بسته،

 نتایج موضوع به رابطه در محقق دیدگاه همچنان یافته، تذکر تجربی

 .گردد می حاصل تحقیق این از متوقعه

 

 استفاده و البراتواری کار اجرای میان میرسد نظر به: اول فرضیه

 وجود منطقی رابطه کیمیا مفاهیم آموزش در متنوع تدریس های روش از

 .دارد

 

 و استادان بسته باز، سواالت از ها یافته فوق فرضیه اثبات برای

 می گرفته نظر در نظری مبانی بخش با البرانت مصاحبه و محصالن

 بر کیمیا مفاهیم آموزش در را البراتوار استفاده میزان 1 جدول .شود

 است، شده اشاره جدول در ریکهطو. میدهد نشان مختلف سنین اساس

 از باالتر و ،21 ،20 ،19 ،18 سنین اساس بر البراتوار استفاده درصد

 این در. میباشد% 21.3 و 27.2 ،30.1 ،11.8 ،9.6 ترتیب به سال 22

 21 و 20 سنین بین را البراتوار از استفاده میزان گان، دهنده پاسخ جدول

 طول در یعنی. اند دانسته ترسمس طول در صد در( 50) از بیشتر  سال

 می صورت کیمیا مفاهیم آموزش در البراتواری های فعالیت سمستر

 .گیرد
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 بررسی آموزش مفاهیم کیمیا بر اساس سن: 1 جدول

سن 

 )سال(

باالتر  21 20 19 18

 22از 

 مجموع

 136 29 39 41 16 13 تعداد

 درصد

(%)  

9.6 11.8 30.1 27.2 21.3 100.0 

 

 فعالیت از گیری بهره تاثیر ارزشیابی و بررسی در( 1380) شواخی

 آموزانی دانش داد نشان تجربی، علوم دروس یاگیری بر البراتواری ها

 آموزانی دانش با مقایسه در کنند می استفاده البراتواری های فعالیت از که

 شود می انجام البراتواری های فعالیت از استفاده بدون آنها آموزش که

 رشد این است اومعتقد. دارند بیشتری تحصیلی موفقیت و یدرس پیشرفت

 فعالیت مناسب ارزشیابی و اجرا ریزی، برنامه سایه در صرف تحصیلی

 ].8] میآید دست به البراتواری های

 

 در با کیمیا مفاهیم آموزش جهت البراتوار از استفاده محقق نظر به

 صورت اتوارالبر و لکچر ساعات تقسیمات و کریدت تعداد نظرداشت

 لکچر ساعات در آموزان دانش که اساسی مفاهیم زیرا است بهتر گیرد،

 دروس آموختن. شود می واقع موثر ببینند عمال البراتوار در آموزند، می

 در البراتوارها داشته دست امکانات از اکثر حد استفاده با دانشگاه در

 .دارد بیشتر موثریت مفاهیم آموزش

 

 اکثریت که توانیم می گفته تحقیق های یافته اشتدرنظرد با نتیجه در

 اما. گیرد صورت بیشتر استفاده البراتوار از که معتقدند گان دهنده پاسخ

 که است عواملی صنف محصالن تعداد بودن زیاد و درسی ساعات کمبود

 این به نیز استادان اکثریت. میگردد البراتوار از کمتر استفاده باعث

 می استفاده کمتر البراتواری کار از متذکره التمشک نسبت که باورند

 .شود

 

 مفاهیم عمیق درک در را البراتواری های فعالیت موثریت  2 جدول

 فعالیت موثریت بررسی، این در. میدهد نشان آموزان دانش توسط کیمیا

 زیاد، زیاد، بسیار یک هر مختلف های کتگوری پنج در البراتواری های

 موثریت در ها بررسی. است شده بندی دسته کم بسیار و کم متوسط،

 ترتیب به فوق های کتگوری داشت نظر در با البراتواری های فعالیت

 مجموع) آموزان دانش تن 28 و 47 ،45 ،12 ،4 تعداد به یک هر در

 ،8.8 ،2.9 ترتیب به حاصله درصد نتیجه در و گرفته صورت( تن 136

 که آنست از حاکی 2 ولجد ی نتیجه. میباشد 20.6% و 34.6 ،33.1

 پاسخ نظر از کیمیا مفاهیم عمیق یادگیری در البراتواری های فعالیت

 از بیشتر گان دهنده پاسخ  و. باشد می موثر( %50) از کمتر گان دهنده

 .اند نموده انتخاب را کمتر و کم گزینه درصد(  50%)

 
 کیمیا مفاهیم موثر بودن فعالیت های البراتواری در یادگیری عمیق: 2جدول 

بسیار  موافقت

 زیاد

بسیار  کم متوسط زیاد

 کم

 مجموع

 136 28 47 45 12 4 تعداد

 درصد

(%)  

2.9 8.8 33.1 34.6 20.6 100.0 

 

 مفاهیم عمیق درک و یادگیری تجربی علوم متخصصان باور به

 در ویژه به لمس قابل غیر و پیچیده کیمیاوی های پدیده خاطر به کیمیا

 کیمیا، یادگیری و آموزش پروسه در. است دشوار اغلب لی،مالیکو سطح

 به که هستند روبرو هایی فرضیه و ها نظریه با آموزان دانش و معلمان

 را متذکره مفاهیم درک که محیطی. نیستند تجسم و درک قابل راحتی

 .شود فراهم باید نماید تسهیل

 

 باید میاکی علم پایدار و بخش اثر عمیق، آموزش جهت محقق نظر به

 و موثرترین البراتواری کار انجام. شود استفاده البراتواری فعالیت از

 در البراتواری کار اجرای با. کند می فراهم را  یادگیری کیفیت بهترین

 اطالعات، آوری جمع گیری، اندازه مشاهده، های مهارت آموزان  دانش

 نتایج از. میگردد تقویت اطالعات گیری بکار و بینی پیش سازی، فرضیه

 کیمیا دیپارتمنت در( ش ه 1390) سال در میرزاد مومنی که تحقیقی

 باورمند محصالن و استادان فیصد صد گردد می معلوم است، داده انجام

 در درسی مفاهیم عمیق تدریس در عملی کار روش از استفاده که بودند

 .]9]باشد می موثر کیمیا مضامین اکثریت

 

 البراتوار های فعالیت از که آنست دهنده ننشا 2 جدول حاصله نتیجه

 نوین روشهای از استادان نبودن آشنا و البراتواری مواد کمبود نسبت

 آموزان  دانش برای البراتواری کار که گردیده باعث البراتوار در تدریس

 صورتیکه در. نباشد موثر زیاد بسیار کیمیا عمیق مفاهیم آموزش در

 موثر مفاهیم آموزش در شود انجام نمایشی شکل به البراتواری کارهای

 .تواند نمی بوده

  

 البراتواری کار اجرای خاص شیوه مضامین از یک هر ضمن در
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 در شده تدریس نظری مفاهیم داشت درنظر با باید و نماید می ایجاب را

 مفاهیم آموزش در البراتواری کار بنا. گردد عیار البراتواری کار صنف،

 استادان درصد( 100) که حالیست در این است، بودهن موثر کیمیا عمیق

. اند دانسته بسیارموثر را کیمیا مفاهیم آموزش در البراتواری کار اجرای

 اما. دانند می ناممکن را کیمیا مفاهیم آموزش البراتواری کار بدون

 .نمایند می تایید نیز را موجوده مشکالت

  

 مهارت رشد در را اریالبراتو های فعالیت استفاده اهمیت 3 جدول

 بسیار های کتگوری در میشود، مالحظه طوریکه. میدهد نشان مسأله حل

 ،16 تعداد به ترتیب به آموزان دانش کم، بسیار کم، متوسط، زیاد، زیاد،

 به یک هر نظریات. اند بوده سهیم بررسی این در تن 4 و ،16 ،47 ،53

 گرفته بر در را% 2.9 و 11.8 ،34.6 ،39.0 ،11.8 حدود در ترتیب

 . است

 
 اهمیت استفاده فعالیت های البراتواری در رشد مهارت حل مسأله: 3 جدول

بسیار  موافقت

 زیاد

 مجموع بسیار کم کم متوسط زیاد

 136 4 16 47 53 16 تعداد

 درصد

(%)  

11.8 39.0 34.6 11.8 2.9 100.0 

 

 فعالیت با که آنست دهنده نشان آمده بدست 3 جداول از که نتایجی

 فوق اهمیت از آموزان  دانش در مسأله حل مهارت رشد در البراتواری

 دهندگان پاسخ صد در( 70) از بیشتر آنجایکه از. است برخوردار العاده

 فعالیت نیز استادان صد در( 90) همچنان. بودند نظر هم مورد این در

 .اند دانسته موثر مسأله حل مهارت رشد در را البراتواری

  

 پیشرفت با مسأله حل سبک در آموزان  دانش( 1999) دامین ظرن به

 در این. هستند خبر با است افتادن اتفاق حال در آنها در که مفهومی

 از پس آزمایش در آموزان  دانش ،(نمایشی) سنتی سبک در که حالیست

 مفهومی پیشرفت البراتوار از بیرون در و البراتواری فعالیت شدن تکمیل

  [3].یابند یم در را خود

 

 توسط مسأله حل سبک به البراتواری فعالیت انجام محقق باور به

 با را دانشجو باید روش این در. گیرد می صورت قیاسی آموزش روش

 دانشجو توسط تجربه کلیات که زمانی. نمود آشنا فعالیت کلی تصویر

 نبدو زیرا شود می پرداخته جزییات به مسأله ایجاد با گردد، فهم و درک

 بین تواد نمی دانشجو البراتواری، تجربه از کلی تصویر و درک داشتن

 البراتوای فعالیت. نماید حل را مسأله و کند برقرار ارتباط جز و کل

 نوع این. دارد آموزان  دانش در مسأله حل مهارت رشد در زیاد اهمیت

 در آموزان  دانش شدن عالقمند باعث فعال روش با البراتواری کار

 .گردد می شآموز

 

 غالم و عربشاهی باهره نژاد، کلبادی توسط که تحقیقی مقاله نتیجه

 که است مطلب این گویایی گرفته صورت(  ش ه1390) احمدی علی

 بوده موثر بسیار آموزش، و یادگیری فرایند در تواند می مسأله حل روش

 روش این در زیرا. دهد افزایش را یادگیری برای فراگیر ی انگیزه و

 آموزش در و است توجه مورد همواره شاگرد توانایی و رغبت القه،ع

 [10].شود می استفاده درونی انگیزه از بیرونی، های انگیزه بجای

 

 حس تقویت در البراتواری های فعالیت موثریت دهنده نشان 4 جدول

 در نیز بررسی این میشود، دیده قسمیکه. است آموزان دانش کنجکاوی

 بسیار و کم، متوسط، زیاد، زیاد، بسیار یک هر فمختل کتکوری چهار

 موافقت فیصدی ها، کتگوری این از یک هر در. است گرفته صورت کم

 اند عبارت ترتیب به 7 و ،27 ،46 ،42 ،14 های تعداد به آموزان دانش

 4 جدول های یافته. است بوده% 5.1 و ،19.9 ،33.8 ،30.9 ،10.3 از

 که معتقدند گان دهنده پاسخ از درصد( 70) از بیشتر که آنست از حاکی

. میگردد آموزان دانش در کنجکاوی حس تقویت باعث البراتواری فعالیت

 کنجکاوی انگیزه البراتواری کار انجام که اند معتقد درصد( 90) همچنان

 .نماید می تقویت آموزان  دانش را اکتشاف و

 
تقویت حس کنجکاوی دانش البراتواری در  های موثریت فعالیت 4:جدول 

 آموزان

بسیار  موافقت

 زیاد

بسیار  کم متوسط زیاد

 کم

 مجموع

 136 7 27 46 42 14 تعداد

 درصد

(%)  

10.3 30.9 33.8 19.9 5.1 100.0 

 

 تجربه قوانین روی بر کیمیا علم مفاهیم که است باور این به محقق

 می انجام اریالبراتو های فعالیت سایر آن براساس که است استوار شده

  دانش در را قوانین کاربرد توانایی که البراتواری کار اجرای. شود

  دانش کنجکاوی این. گردد می ایشان کنجکاوی باعث کند فراهم آموزان

 به را آموزان  دانش و گردد می رهنمون تحقیقی فعالیتهای به را آموزان
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 .انگیزد می بر عملی مهارتهای از استفاده

 

 کمتر استفاده باعث موجود مشکالت شود می تصور: دوم فرضیه

 .باشد شده کیمیا تدریس در البراتواری کار متنوع های شیوه از

 

. میدهد نشان البراتواری های کار در را موجود مشکالت 5 جدول

. بودند سهیم آموزان دانش و استادان از تن 144 تعداد به بررسی این در

 مشکالت چه البراتواری کار ایاجر در شما نظر به) سوال جواب در

 نتایج آن تجزیه و تحلیل با که اند داده جواباتی دهندگان پاسخ( دارد؟ وجود

 استادان جوابات و متذکره جدول نتایج به نظر. است آمده بدست( 5) جدول

 ووسایل مواد کمبود شود می مشاهده مورد این در آموزان دانش و

 کم صنوف، داخله تعداد بودن زیاد البراتوار، بودن کوچک البراتواری،

 استادن، توسط فعالیت اجرای کافی تجربه نداشتن درسی، وقت بودن

 اجرای در استادان عالقگی کم البراتواری، فعالیت اجرای بودن یی کلیشه

 باالی استادان کم تسلط و هوا تهویه سیستم نبود البراتواری، فعالیت

 .اند برده نام البراتواری فعالیت اجرای

 
 شکالت موجود در کار البراتواریم: 5جدول 

 )%( فیصدی تعداد گذینه ها شماره

 98.6 134 کمبود مواد البراتواری 1

 93.3 127 کوچکی البراتوار 2

 33.1 45 کم عالقه گی استاد در کار البراتوار 3

 50.0 68 محصالن بودن زیاد 4

 86.7 118 کافی نبودن وقت 5

 69.8 95 کم تجربگی استاد 6

 75 102 عدم استفاده از روش های فعال 7

 

 و ماسک مانند ابتدایی امکانات حتی شده ارایه جوابات به نظر

 اند گفته گان دهنده پاسخ اکثر. باشد نمی موجود البراتوار در نیز عینک

 در که محدودی تعداد کند می اجرا تجربه البرانت یا استاد زمانیکه

 آنهایکه و ببینند را عملیه توانند می اند تهنشس کار میز نزدیک صفوف

 گان دهنده پاسخ تعداد یک. اند محروم عملیه دیدن از اند نشسته عقب در

 گیرد، می صورت البرانت توسط عموما که را البراتواری فعالیت اجرای

 .اند نموده انتقاد

 

 در البراتواری فعالیت که است چنین باره این در محقق نظر

 اجرای در مجهز البراتوار داشتن. باشد می حتمی امر یک اکیمی مضامین

 ابتدایی وسایل با را تجارب اکثریت توان می نبوده ضروری امر تجربه

 .داد انجام کم مواد و

 

 درسی ساعت از قبل باید را تجربه ضرورت مورد ووسایل مواد

 تتقسیما. کند می جلوگیری وقت ضیاع از اینکار. نمود آماده البراتواری

 عملی فعالیت و گیرد صورت سمستر شروع در ها گروه به محصالن

 در و ترتیب کتبی شکل به استاد توسط البراتوار ازساعت قبال ها گروه

 کند می جلوگیری وقت ضیاع از تنها نه اینکار گیرد، قرار ایشان اختیار

 .نباشند ذهن خالی البراتوار در محصالن گردد می باعث بلکه

 

 در تغییرات به نیاز محصالن زیاد تعداد برای کم ضایف از استفاده

 در وسایلی تعداد یک. دارد البراتوار های چوکی و میز کردن مرتب

 و شود می ضرورت تجربه اجرای در ندرتا که دارد وجود البراتوار

 تعداد یک. است نشده استفاده هیچ که دارد وجود هم بزرگ وسایل حتی

 اشغال نیز را زیادی جای و دارد نمایشی حالت صرف مواد، های الماری

 گذاشتن برای البراتوار به متصل گانه جدا اطاق حالیکه در است نموده

 .باشد می موجود اضافی ووسایل مواد

 

 بزرگی ساحه تنها نه ذخیره اطاق در البراتواری ووسایل مواد انتقال

 تباهیاش تماس خطر از نیز محصالن بلکه کند می خالی را البراتوار از

 البراتوار در موجود های میز تعداد. مانند می امان در ها موادالماری به

 امکان ها میز از یک هر اطراف در بوده عدد( 6) کیمیای دیپارتمنت

 گذاشته تر دور هم از ها میز صورتیکه در. باشد می چوکی( 14) گذاشتن

 به. توانند می نشسته میزها اطراف در محصل( 74) زمان یک در شود

 .گردد می مرفوع نیز البراتوار فضای بودن کوچک مشکل طریق این

   

 مربوطه مفاهیم آموزش در را البراتواری فعالیت موثریت 6 جدول

 نحوه کیمیاوی، قوانین همچو های گزینه بررسی این در. میدهد نشان کیمیا

 ماندگاری عمل، در تیوری کاربرد مواد، خواص شناخت مواد، ترکیب

 پاسخ یک هر در که بوده شامل مواد استحصال و ذهن در یمیاک مفاهیم

 .بودند سهیم مختلف های تعداد به گان هنده

 

 مفاهیم آموزش در البراتواری فعالیت که آنست مبین 6 جدول نتایج

 ارایه دالیل. باشد می موثر کمتر کیمیا دیپارتمنت محصالن برای کیمیا

 کوچک و ها فعالیت بودن مایشین از عبارت گان دهنده پاسخ توسط شده

 میز روی توانند نمی البراتوار در محصالن اکثر. باشد البراتوارمی بودن

 .ببینند بطور درست تر را استاد کار
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 .باشد می موثر ذیل مفاهیم آموزش در البراتواری فعالیت :6 جدول

 )%( فیصدی تعداد گزینه ها شماره

 5.1 7 قوانین کیمیاوی 1

 8.8 12 یب موادنحوه ترک 2

 31.6 43 شناخت خواص مواد 3

 23.6 32 کاربرد تیوری در عمل 4

 27.2 37 ماندگاری مفاهیم کیمیا در ذهن 5

 13.2 18 استحصال مواد 6

 

 طول در البراتواری کار که اند گفته گان دهنده پاسخ از تعداد یک

 مینمضا از دربعضی. شود می انجام مضامین در بار سه یا دو سمستر

)  مضمون( 5) در مجموعا که گیرد نمی صورت البراتواری کار اصال

 تحلیلی کیمیای عضوی، کیمیای عضوی، غیر کیمیای عمومی، کیمیای

 یک.  پذیرد می انجام البراتواری کار( مقداری تحلیلی کیمیای توصیفی،

 در آنچه با البراتواری های کار بیشتر اند گفته گان دهنده پاسخ از تعداد

 نمی تقویت را شده آموخته مفاهیم و ندارد همسانی اند آموخته ضمونم

 .کند

 

 را استادان البراتواری کار اجرای های روش گان دهنده پاسخ اکثر

 های روش با خودشان استادان اکثریت که اند گفته نموده انتقاد خیلی

 نمایشی کار اجرای از صرف آنها. ندارند آشنایی البراتواری کار آموزش

 ساختن مصروف بخاطر صرف هم گروهی کارهای و نمایند می استفاده

 نمی منتهی درستی نتایج کدام به هم پروژه اجرای. باشد می محصالن

 و وسایل با و اند سهیم کمتر البراتواری کار اجرای در محصالن. شود

 پروژه کار که شده سبب اینکار و دارند آشنایی کمتر تجربه اجرای طرز

 .بیانجامد نمایشی های کار و تیوری آوری جمع به یزن صنفی های

 

 تربیت براي که  الگوهایي آموزش با رابطه در( 1990) هودسون

 از گیري کناره» عنوان تحت را خود دالیل است الزم آینده دانشمندان

 :كند مي بیان چنین «معنيبي هايموضوع

 

 پیپت یک با تفعالی امکان کنیم تصور مثالً  که است دشوار واقعاً " 

 یک در باید فقط کیمیا، درس در سنجي حجم عملیات در بیورت و

 میکروسکوپ یا و اسیلوسکوپ یک از یا گیرد، صورت مجهز البراتوار

 بسیاري. کرد استفاده درس صنف مثل غیرالبراتواري محیط در تواننمي

 در عملي هايفعالیت صورت به توانمي را یادگیري رایج الگوهاي از

 .[11]"داد انجام البراتوار و مکتب محیط از ارجخ

 

 آموزش فعال و متنوع روشهای از استفاده است، نظر این به محقق

 مهارت رشد آموزش، بهبود در البراتواری کار طریق از کیمیا مفاهیم

 اهمیت از محصالن کاوشگری و اکتشاف، مسأله، حل مسأله، ایجاد ها،

 فعال های شیوه به البراتواری الیتفع اجرای. است برخوردار بسزایی

 کیمیاوی خواص شناخت مواد، استحصال کیمیاوی، قوانین آموزش در

 ضرورت مورد مواد استحصال شان، خواص به نظر مواد ترکیب مواد،

 مفیده، و مضره مواد خواص درک با زیست محیط حفظ روزانه، زندگی

 .زدسا می ممکن آنرا امثال و اجتماعی و فردی سالمت حفظ

 

 تدریس جهت زیادی روشهای تدریس، فنون و روش پیشرفت با

 بخاطر ها کشور اکثر در و است شده شناخته البراتواری های فعالیت

 که حالیست در این. گردد می استفاده آن از پیچیده مفاهیم آموزش سهولت

 فعالیت بهبود بخاطر تالشی هیچ نسبی امکانات وجود با ما کشور در

 نیستند فعال های روش از استفاده صدد در تنها نه استادان. شود نمی عملی

 تدریس. گیرد نمی صورت درست استفاده نیز موجود امکانات از بلکه

 البراتواری فعالیت اما گیرد می صورت مضمون استاد توسط تیوری

 تیوری ارتباط امکان صورت این در. شود می اجرا البرانت توسط اکثرا

 میزان تواند نمی نیز استاد و بوده کم خیلی محصالن توسط عمل به

 .کند تعیین دقیق را محصالن آموزش پیشرفت

 

 اصال مضامین تعداد یک در میآید بر گان دهنده پاسخ جواب از آنچه

 صنف در مضامین اکثر سمستر طول در. شود نمی اجرا البراتوای کار

 آنچه نشجودا باید است تجربی علم کیمیا. گردد می تدریس لکچر شکل به

 آموزش آن غیر در کند استفاده عمل در کند، درک کند، لمس میآموزد

 اطفال پس آموزد نمی هیچ محصل. کند نمی ارایه مفهومی و ندارد معنی

 نباید سلسله این و آموزند نمی هیچ آینده استادان این از نیز مکاتب در

 .یابد ادامه

 

 از مضمون دو در( ش ه 1390)  سال در میرزاد دریافت به نظر

 داه انجام البراتواری کار کیمیا اختصاصی و اساسی مضمون( 10)

 .عضوی غیر و عمومی کیمیای مضامین در یعنی است گردیده

 

 عمومی، کیمیای)  مضامین( 5) در برمیاید هذا تحقیق نتایج از آنچه

 کیمیای توصیفی، تحلیلی کیمیای عضوی، غیر کیمیای عضوی، کیمیای

 که توصیفی شکل به آنهم پذیرد می انجام البراتوار کار( یمقدار تحلیلی
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 امر یک کیمیا مفاهیم آموزش. گردد نمی فراهم آموزان  دانش قناعت

 .باشد می وضروری حتمی معضله این حل راه دریافت است مستدام

 

 کنید می تدریس که مضمونی مفاهیم شما نظر به)  سوال جواب در

 اکثر( است؟ فهم قابل بهتر براتواریال کار اجرای های روش کدام با

 از استفاده و انفرادی کار محور، محصل گروهی، های روش استادان

 .اند دانسته موثر را کاوش و مشاهده روش

 

 در نوآورانه روشهای از استفاده که گوید می( 2001) جانستون

 از خارج یا مکتب محیط در تجارب انجام و البراتواری های فعالیت

 و گرفته کار به را آموزان دانش فراغت اوقات از بخشی تواند می مکتب

 رشد و ها مهارت تقویت سبب تربیتی، ارزش بودن دارا بر عالوه

 . [12] گردد آموزان دانش در تحصیلی پیشرفت

   

 اجرای در استادان رغبت آید می بر آموزان  دانش پاسخ از آنچه

 به.  گردد می اجرا البرانت توسط اکثرا و بوده کم خیلی البراتواری کار

 تدریس نوین های روش با اکثرا استادان آموزان  دانش از تعدادی نظر

 کار اجرای از البراتواری ووسایل مواد کمبود بهانه به و ندارند آشنایی

 تدریس استادان ی همه که حالیست در این. کنند می خوداری البراتواری

 .اند کرده یمعرف متنوع روشهای با را خویش مضامین

 

 و دید آموزان  دانش و البرانت استادان، با مدتی که محقق نظر به

 حتی البراتواری کارهای اجرای برای را البراتوار محیط داشت بازدید

 رهنمای کتاب نبود. داند نمی آموزان  دانش تعداد بسنده و مناسب نمایشی

 دیگر عمده مشکالت از یکی مسلکی البرانت موجود با البراتواری کار

 جریان در. باشد می فعال های روش به البراتواری کار اجرای راه فرا

 گردید، دریافت اختصاصی مضمون( 10) از یکی استادان با صحبت

 این به نمودند اطالعی بی ابراز آن مواد و البراتوار مورد در حتی ایشان

 .اند نشده البراتوار وارد حتی ایشان که معنی

 

 استادان تالش ی همه اند نوشته ها پرسشنامه در وزانآم  دانش آنچه

 کریدت( ۴۸) که مضمونی در. باشند می خویش مفردات نمودن تکمیل در

 گیرد، می صورت البراتوار کار ساعت( 6) یا( 5) دارد سمستر طول در

 درسی مفردات و کریکولم در که گذاشت نباید ناگفته. نیست بسنده که

 .   باشد نمی مشخص امینمض در البراتواری ساعات

 

 

 نتیجه گیری .4

 

 موثر استفاده ی مناقشه و تحلیل تجزیه، داشت درنظر با هذا تحقیق

 روشهای اهمیت کیمیا مضامین در البراتواری آموزش روشهای از

 و استادان دید از کیمیا مفاهیم آموزش در را البراتواری کار اجرای

 .سازد می برجسته محصالن

 

 کیمیا مضامین در البراتواری های فعالیت اجرای ،ها یافته اساس بر

 از یکی محور مسأله. گیرد می صورت کیمیا مفاهیم بهتر آموزش برای

. دهد می تشکیل را البراتواری های فعالیت اساسی و مهم روشهای

 مفاهیم آموزش در محور مسأله روش که اند باور این به اکثریت بنابراین

 مسأله، طرح های توانایی بردن بلند در و باشد می گزار اثر البراتوار در

 پروژه شدن دار عهده به قادر را آنها و بوده موثر مسأله حل و فرضیه

 .نماید می صنفی های

 

 مواد که گردید آشکار آموزان  دانش و استادان سواالت پاسخ از

 موجود تعداد در نیز البراتوار اندازه و بوده کم البراتوار در الزم ووسایل

 فعالیتهای از آموزان  دانش ملحوظ بدین. باشد نمی کافی صنف

 موانع چنین موجودیت صورت در. گردند می مستفید کمتر البراتواری

 و بوده کم انفرادی و گروهی بصورت البراتواری کار انجام امکان

 .گردد نمی تقویت آنها در مسأله حل های مهارت

 

 کننده بیان آموزان  دانش و استادان نظریات از حاصله نتایج همچنان

. باشد می کیمیا مفاهیم آموزش در کاوشگری و اکتشافی روش موثریت

 باعث بوده گزار اثر کیمیا مفاهیم پایدار و اثربخش آموزش در روشها این

 روزمره زندگی در آن کاربرد و کیمیایی مفاهیم بین روابط میگردد

 کمبود آموزان  دانش و استادان اکثریت پاسخ براساس اما. گردد مستحکم

 آموزش که گردیده سبب متذکره های روش از استادان اگاهی عدم و وقت

 .باشد گزار اثر روزمره زندگی در کمتر کیمیا مفاهیم

 

 توسط که البراتواری کار اجرای گان دهنده پاسخ اکثریت نظر از

 و ورزی دست مهارت باالبردن باعث پروژه، بصورت آموزان  دانش

 مفاهیم آموزش در العاده فوق اهمیت شود، می نو های پدیدیه به ییاب دست

 البراتواری های پروژه شدن دار عهده با آموزان  دانش. دارد کیمیا

 نو پدیده کشف همانا که را شناختی باالیی سطوح های مهارت توانایی

 و وسایل مواد، موجودیت در امر این تحقق. نمایند می کسب است،

 .است پذیر مکانا مجرب استادان
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 در البراتواری کار اجرای روشهای موثریت تحقیق این نتیجه، در

 ساخته، برمال را آموزان  دانش و استادان نظر از کیمیا مفاهیم آموزش

 آشکار نیز را روشها این از کمتر استفاده فراراه های چالش و مشکالت

 وقت، مبودک ووسایل، مواد کمبود برگیرنده در عوامل این. است ساخته

 عدم و تدریس فعال روشهای از استادان آگاهی عدم آموزان،  دانش کثرت

 .باشد می شده تدریس تیوری با تجربه اجرای بین هماهنگی

 

 های فعالیت اجرای بهبود جهت تحقیق این های یافته به توجه با

 پیشنهاد ذیل موارد تدریس فعال روشهای از استفاده و البراتواری

 .میگردد

 مسأله حلدر  البراتواری تدریس های روش از فادهاست •

 فزیکی کیمیای ،(مقداری و توصیفی) تحلیلی کیمیای مضامین

 حیاتی. کیمیای و

 در کاوشگری و اکتشافی البراتواری تدریس روش از استفاده •

 غیر کیمیای و عضوی کیمیای عمومی، کیمیای مضامین

 عضوی.

 مضامین تمامی در همسأل حل البراتواری تدریس روش  استفاده •

 کیمیا. اختیاری و اختصاصی اساسی،

 تمامی در( 4و3) صنوف در محور پروژه روش از استفاده •

 کیمیا. مضامین

 در وسایل و مواد انتقال با البراتوار محیط از اکثر حد ستفادها •

 البراتوار. های میز ترتیب در تغییر و آن به متصل اتاق

 تیوری بهتر ارتباط جهت ناستادا توسط البراتوار کار اجرای •

 عمل. در

 هر طوریکه درسی مفردات در البراتواری کار ساعات تعیین •

 اشد.ب داشته تجربه اجرای خویش مضمون در استادان هفته

 مضامین در جداگانه البراتواری کار رهنمای کتاب تهیه •

 آن. غنامندی در تالش و مختلف

 سطح در البراتواری تجارب های آورد دست نمایش •

 .آموزان  دانش توسط دانشگاه و فاکولته دیپارتمنت،
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 مستفید شوید: 

 سریع و راحت بطور آنالین  رسالا 

ه نشر رساندن سریع بعد از قبول شدن ب 

 یک ماه(کمتر از مقاله ) در مدت 

 شر مقاله با استاندارد بین المللین 

  ر آنالینسترسی آزاد و کامل بطود 

آیجرس یک مجله بین المللی بوده که عضویت 
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