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چکیده
امروزه ابزارها و فن آوريهاي نوظهور و گوناگونی در فرایند آموزش بكار گرفته میشود .برخی از این فنن آوري
ها مانند رایانه ،تلفن همراه و تخته هوشمند ،مدرن و برخی دیگر مانند یك تصویر ینا انار  ،سناده و ابتندایی
هستند .استفاده درست از این ابزارها به عنوان رسانه هاي آموزشی ،می تواند در فرایند یاددهی و یادگیري اثنر
بخش باشد .نتایج پژوهشها ،حاكی از آن است كه رسانههاي آموزشنی از ینك سنو ،ارائنه منسن و و اثنربخش
مطالب را براي معلو ممكن می سازد و از سوي دیگر با ای اد انگیزه و افنزایش تمركنز حنواس فراگینران ،درک
مطالب به ویژه مفاهیو انتزاعی را براي آنان آسان تر میكند .در میان رسانه هاي مختلنف ،لوحنههناي آموزشنی
ابزاري ساده و قابل استفاده در شرایط آموزشی متفاو با حداقل امكانا هستند.
جدول تناوبی را می توان یكی از سادهترین لوحه هاي آموزش شیمی در نظر گرفت كه شرایط را براي برقنراري
ارتباط موثر با فرگیران و درگیر كردن آن ها با مفاهیو درسنی آمناده منی كنند و اسنتفاده از آن منی توانند در
یادگیري معنادار مفاهیو اثرگذار باشد .از این رو طراحی لوحه هاي آموزشی مورد توجه تنیو پژوهشنی منا قنرار
گرفت .در این پژوهش پس از تدوین استانداردهاي طراحی لوحه هاي آموزشی ،براي نخستین بار  33عدد لوحه
براي مفاهیو انتزاعی مانند مول ،الكترونگناتیوي و رابطنه آن بنا اننواو پیونندهاي شنیمیایی و مباحنث مختلنف
الكتروشیمی طراحی ،تدوین و تولید گردید .هو اكنون ،اعتبار بخشی لوحه ها به صنور گنروه هناي متمركنز و
مصاحبه انفرادي و هو انین استفاده از پرسش نامه هاي محقق ساخته در حنال ان ناا اسنت .تعندادي از اینن
لوحه ها در اند كالس درس اجرا شده است .نتایج اولیه این پژوهش ،نشان میدهد كه استفاده از این لوحه ها
در فرایند آموزش ،انگیزه دانش آموزان را افزایش می دهد و معلمان را در تدریس این مفاهیو یاري منی كنند و
موجب یادگیري معنادار می شود.
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