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 . 2اقدامات خاصی كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتیجه رسیده است .
بررسی نقاط ضعف دانش اموزان در درس شیمی دبیرستان و تالش برای حل آنها
 . 3بیان نكات ويژه و كلیدی حاصل تجربیات كارمند كه منجر به بهبود وضع در حوزه كاری شده است .
استفاده از علوم روز شیمی و روش های جدید تدریس شیمی
 . 4برنامه خاص برای آينده ناشی از تجربیات گذشته .
مطالعه روش های جدید ایجاد انگیزه در دانش اموزان

 . 5مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :

 . 6امضاء ريیس امور اداری و تشكیالت استان :

2

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط 5
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.
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0000/00 /00
0000/00/00
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مقدمه (ارائه توضیح کلی درباره حوزه فعالیت )
اینجانب

مدت

است که به تدریس درس شیمی در دوره متوسطه مشغول می باشم .هدف از این نوشتار

بیان تجربیات تدریسم در طول سال های زیاد خدمتم می باشد  .ایتدا مقدمه ای درباره درس شیمی در زیر بیان
می دارم .
مشکل دنیای غرب زمانی شروع شد که وقتی به دنبال علم رفتند خدا را کنار گذاشتند ،علم آنها علم سکوالر
شده علم دنیایی و مادی و بریده شده از خدا.
حضرت امیر (ع) فرمودند :من خدا را با هر شیئی می بینم اما نه به یگانگی و خارج از هر شیئ اما نه به دوگانگی
.
علم شیمی علمی است که سراسر با معارف دینی همراه است علم شیمی علم شناخت مواد و خواص آنها است
،راستی این مواد با این همه عظمت و خواص خارق العاده و شگفت انگیز که فقط کربن سیاه چهره میلیون ها
ترکیب شیمیایی با طراوت و زیبایی و تنوع بخشید ه چگونه می توان کربن این عنصر حیات را جدا از خدا دید.
ما دبیران شیمی نقش تربیتی ممتاز بر روح و روان دانش آموزان داریم و تعلیم مفاهیم شیمی به آنان یقینا
ارتباط مفاهیم را بهتر و ما در مسیر خدا پسندانه قرار می گیریم با توجه به اینکه این تالش نه خرج و نه هزینه
ای دارد بلکه طراوت به درس ما دا ده و عالقه دانش آموزان را زیاد می کند و جدان ما آرام و خدا از ما راضی و
ابدیت ما آباد و با این روش با همه جهان هستی و مخصوصا با خالق هستی پیوند محکم و پایدار و دائمی برقرار
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می کنیم و با پیوند با خالق هستی انرژی بی پایان حیات را کشف و در مسیر رشد خود و دانش آموزان به
خدمت می گیریم .
شیمی و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه انسانها به شمار میرود .کاربردهای گسترده شیمی در پزشکی،
داروسازی ،صنایع غذایی ،صنایع آرایشی و بهداشتی ،تهیه رنگ ،پالستیک ،الستیک و انواع پوششها ،صنایع
کشاورزی ،انرژی و غیره نشان از اهمیت زیاد این علم در جوامع بشری دارد .با توجه به اهمیت روزافزون علم
شیمی در همه ارکان زندگی انسانها ،توجه جدّی به آموزش مناسب و اثربخش آن از اهمیت زیادی برخوردار
بوده و همه شهروندان باید دارای «سواد شیمی» و اطالعات پایه الزم برای درك پدیدهها و آشنایی با عملکرد
محصوالت مختلف شیمیایی باشند .آموزش شیمی دانشآموزان را ترغیب میکند تا توانایی سؤال کردن و یافتن
پاسخ در مورد پدیدهها و حقایق موجود در دنیای طبیعی و فیزیکی اطراف خود را کسب نموده و با کاربردهای
گسترده علم شیمی و شیوه فعالیت دانشمندان در جامعه آشنا شوند (بدریان)1111 ،
امروزه روند آموزش علوم تجربی باالخص علم شیمی شامل دو فرایند جدایی ناپذیر یاددهی و یادگیری است .در
فرایندهای دانشآموزمحور ،یادگیری و روشهای کسب دانش و مهارت از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ اما در
فرایند معلممحور ،امر یاددهی یعنی شیوههای انتقال مناسب دانش و مهارتها و نیز آماده ساختن محیط
یادگیری برای تشویق دانشآموزان به یادگیری اهمیت زیادی دارد.
درس شیمی جزو درسهایی است که اوالٌ افراد خاصی بدان عالقه درونی دارند ،ثانیاٌ به خاطر اینکه بیشتر مطالب
آن ذهنی است و کامالٌ ملموس نیست ،لذا در آموزش این درس به طور معمول با مشکالتی مواجه میشویم که
البته بسیاری از این مشکالت با تدابیر معلمان شیمی که ذهنی فعال دارند ،حل میشود .از آن جا که این امر به
نظر مهم میآید که بتوانیم با یک سری کارهای علمی این مشکل را حل کنیم .
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معلم شیمی کسی است که با روانشناسی فراگیر  ،فن معلمی و شیوه های آموزشی که با آنها آشنا است
می تواند از تاثیر عواملی که در ایجاد بی عالقه گی و عدم انگیزه فراگیران به مطالعه درس شیمی اثر دارد
ممانعت به عمل آورد.
یادگیری شروع شده به ادراك می رسد و از آنجا به تشکیل عبارتها  .مفاهیم مجرد در ذهن منجر می شود و در
نهایت به نتیجه مطلوب می انجامد (هربرت اسپنسر)
چون پژوهشگر به عنوان یک دبیر توفیق خدمت به فراگیران را دارد ضرورت بررسی و ارزیابی نحوه مطالعه و
فرا گیری شیمی را احساس کرده و تجربیات حاصل از چندین سال تدریس خود را در این تحقیق آورده ام .

نکات کلیدی :
تجربیات تدریس  -چالش ها و مشکالت تدریس – انواع روش تدریس – راهکارها و پیشنهادات
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تعاریف مفاهیم کلیدی :

مفهوم روش تدریس :
از مراحل مهم در طراحی آموزشی ،انتخاب روش تدریس درس شیمی است .مدرس بعد از انتخاب محتوا و
قبل از تعیین وسیله ،باید خط مشی مناسب تدریس را انتخاب کند و در این تصمیم گیری ،باید به سه موضوع
"ماهیت و طبیعت فراگیران"" ،محتوای موضوع" و "محدودیت های زمانی" توجه داشته باشد .یکی از روش
هایی که سابقه طوالنی در نظام های آموزشی دارد ،تدریس به روش سخنرانی است .ارایه اصول ،مفاهیم و
حقایق به طور شفاهی از طرف مدرس و یادگیری از طریق گوش کردن و یاداشت برداشتن از طرف فراگیر،
اساس این روش را تشکیل می دهد و توضیح و توصیف پدیده ها از سوی مدرس نقش عمده ای دارد .روش
سخنرانی دارای مراحل آمادگی ،مقدمه ،محتوا ،متن و جمع بندی است که در صورت اجرای خوب ،با مهارت و با
انگیزه ،می تواند تاثیر مطلوب و اثربخشی باالیی در فراگیران داشته باشد.

تجربه چیست؟
شاید تجربه به نوعی ،نگاهی به گذشته یا آینده باشد ،افکار یا رفتاری که انجام داده یا می خواهید انجام دهید
اما تجربه برای چه و چگونه به وجود می آید؟ آیا موهبتی است به منظور پیش برد اهدافمان؟
آیا به مفهوم این ضرب المثل قدیمی که  «:تجربه را ،تجربه کردن خطا است» دقت کرده اید؟ و این که تجربه و
چه نوع تجربه ای در زندگی می تواند خطا باشد؟
این که کیفیت و کمیت تجربه های ما در زندگی چه کاربرد و تاثیراتی دارد ،موضوع مهمی است که باید به آن
توجه بیشتری داشته باشیم.
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تجربه ممکن است ،نتیجه رفتار درست یا نادرست ما در هر موضوعی باشد که از آن جواب گرفته و به معنای
واقعی ،متوجه آن شده باشیم ،حال چه تلخ باشد و چه شیرین!
بالطبع تجربه های شیرین را بارها تکرار کرده ایم و از تجربه های تلخ دوری کرده و البته گاهی هم از آن عبرت
گرفته ایم .تجربه ها را می توان پند و اندرز های حکیمانه ای تصور کرد که باید آن ها را به یکدیگر انتقال داد تا
همگان نهایت استفاده از آن ها را ببرند.

تعریف پیشنهاد و ارائه راهکار :
ارائه هرگونه ایده و راهکار در قالب نظام پیشنهادها که باعث حل مشکل یا بهبود در فرآیندهای تدریس و
خدمات سازمان گردد ،پیشنهاد نامیده میشود که توسط دبیران  ،مدیران مدرسه و سایر همکاران ارائه می
گردد ..

ارزیابی از حوزه خودم به عنوان دبیر شیمی

الف  -حیطه وظایف بنده به عنوان دبیر شیمی
بنده به عنوان دبیر شیمی دارای وظایف زیر می باشم که همیشه سعی کرده ام آنها را به نحو احسنت انجام دهم
:
اهتمام در به وجود آوردن محیطی کامالً آموزنده و پرورش دهنده در کالس درس منطبق با موازین و
معیارهای اسالمی به طوری که زمینه شکوفا شدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان از هر جهت
فراهم باشد.
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نظارت کامل بر رفتار و کردار دانش آموزان و دادن تذکرات الزم به آنان در مواقع الزم باتوجه به اصول و شیوههای تربیتی اسالمی.
سعی در ایجاد جو تفاهم و همکاری اسالمی بین دانش آموزان در یادگیری دروس و سایر امور و ارائه رفتاریکامالً اسالمی در کالس درس به نحوی که دانش آموزان نمونه و الگوی کامل از رفتار اسالمی را همواره مدنظر
داشته باشند.
حضور به موقع در کالس درس و سعی وافر در هدر نرفتن وقت دانش آموزان و اشتغال به تدریس موظف برطبق برنامه هفتگی براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش.
تهیه طرح درس سال تحصیلی به منظور تخصیص مطالب برنامه به فواصل زمانی معین.رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت غیبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش الزم به رئیسآموزشگاه.
گروه بندی دانش آموزان از نظر استعدادهای مختلف جهت پیشبرد وضع تحصیلی آنان.آموزش اصول نظری مواد و دروس فنی متناسب با برنامه آموزش علمی دانش آموزان.آماده کردن وسایل الزم برای تدریس و تشریح در کالس درس در صورت لزوم.تشریح نمونه های ساخته شده مورد نیاز برای دانش آموزان طبق نقشه.انجام امتحانات به منظور سنجش معلومات و یادگیری دانش آموزان برطبق مقررات و دستور عمل های مربوط.تصحیح اوراق امتحانی و تسلیم ریز نمرات به مقام مربوط ظرف مدت مقرر برابر دستور عمل های مربوط.برقراری و حفظ نظم در کالس درس.14
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مطلع ساختن اولیاء دانش آموزان از وضع تحصیلی و اخالقی فرزندانشان و تماس و ارتباط با آنان در حد لزوم.گزارش به موقع وضع تحصیلی و اخالقی دانش آموزان به مقام ذیربط.گزارش در جلسات و شوراهای دبیران و همکاری با سایر مقامات مربوط در زمینه مختلف آموزش و پرورش.همکاری با رئیس واحد آموزشی مربوط و اجرای دستورات در حدود مقررات وزارت آموزش و پرورش.گزارش وضع درسی و کارآموزی دانش آموزان و هنرجویان به مقام مربوط.سعی در مطالعه مداوم در روشهای تدریس و کتب تربیتی و علمی به منظور باال بردن سطح آگاهی ها و مهارتهای شغلی.
شرکت در کالس های آموزش ضمن خدمت که توسط وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شود طبق برنامه.مشخص نمودن تمرینات و برنامه هایی که الزم است دانش آموزان و هنرجویان و یا دانشجویان جهت تفهیمبهتر دروس در منزل انجام دهند و رسیدگی به کارهای انجام شده.
 -همکاری با انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی مربوط.

ب  -نقاط قوت و ضعف بنده در تدریس دروس الهیات:

نقاط قوت کاری :
 - 1حضور به موقع در محیط کار و تدریس
 : 2عمل به آنچه به دانش اموزان می آموزم
15
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 : 3تدریس هر درسیبه شیوه ای متفاوت جهت تنوع و رفع خستگی دانش اموزان
 : 4ایجاد شور و نشاط و هیجان در کالس و استفاده از پیشنهادات دانش اموزان

نقاط ضعف کاری :
-1عدم تمایل برخی دانش آموزان به شرکت فعال در کالس
:2استرس باال در مورد اجرای مسئولیت ها
 : 3حساسیت بیش از حد در مورد مسائل اخالقی و فرهنگی دانش اموزان

 بیان تجربیات تدریس :بنده در مدت زیاد تدریس شیمی تجارب زیادی اندوخته ام که در زیر به بیان انها می پردازم :

تجربه  : 1استفاده از فیلم ها ی آموزشی برای یادگیری مباحث شیمی
یکی از روش هایی که بنده در تدریس مباحث شیمی استفاده می کردم  ،استفاده از فیلم های آموزشی برای
درك مفاهیم شیمی بود  .بنا به امکانات مدرسه هر چند جلسه یکبار فیلم آموزشی آن مبحث را برای دانش
آموزان پخش می کردم .
این روش باعث یادگیری بیشتر دانش آموزان در یادگیری شیمی می شد .و مزیت دیگر این روش ماندگاری
یادگیری دانش اموزان در ذهنشان می شد .
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تجربه  : 2تجربه استفاده از جعبه پرسش و تبیین ان
یکی از روش های که بنده برای تدریس شیمی اجرا می کردم استفاده از جعبه پرسش بود که در زیر به توضیح
آن می پردازم .
یکی از روشهایی که آموزش صحیح و ماندگار را در پی دارد طرح سؤال از دروس شیمی است که تدریس می
شود .به این منظور از دانش خواستم یک جعبه پرسش تهیه کنند(با سلیقه خودشان تزیین کنند .تصویر بزرگان
و دانشمندان شیمی را روی آن بچسبانند یا آن را شبیه کتابخانه کوچک بسازند و )...پس از تدریس هر درس
سؤاالت آن درس را بنویسند و داخل جعبه بگذارند .این جعبه کاربردهای فراوانی داشت از ان برای ارزشیابی
تشخیصی و یا اجرای مسابقه و حتی امتحان استفاده می کردم .
استفاده از جعبه پرسش باعث می شد دانش اموزان در هنگام تدریس برای سواالتی که دارند فکر بیشتری
نمایند و یادگیری انها در درس شیمی افزایش می یافت .

تجربه شماره  : 3رفع خستگی دانش اموزان با نرمش
معموال دانش آموزان در نیمه کالس تدریس دروس شیمی خسته می شوند لذا همان لحظه که احساس می
کردم خسته شده اند  ،از آنها می خواستم که در سر جایشان شروع به نرمش کنند ( .حدود پنج دقیقه ) این
کار مخصوصا زمانی که ساعت اول ریاضی یا فیزیک داشتند و بنده قصد تدریس در ساعت را داشتم و یا آنکه
شب قبل دانش آموزان دیر خوابینده باشند در یادگیری و نشاط کالس موثر واقع می شد  (.این نرمش ها
همیشه فضای شادی را به کالس می داد ).
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تجربه  4و تبیین آن  :آزمون ها و سواالت
یکی دیگر از کارهایی که برای ارتقاء سطح یادگیری شیمی و موفقیت دانشآموزان در آزمونها داشتم این بود که
در آزمون ها ،سعی می کردم همیشه سواالتی که به دانش آموزان ارایه می گردید مورد ارزیابی قرار گیرند و به
این نکته توجه خاص داشتم که دانش آموزان در کدام یک از حیطه ها مشکل داشتند و سعی بر آن داشتم تا
حد امکان مسایل و مشکالتشان را حل کنم .یعنی همواره هم از خود دانش آموزان می خواستم تا نقاط ضعفشان
را بگویند و هم با توجه و دقت در برگه های امتحانی آنها درمی یافتم که آنها در چه مباحثی ضعف دارند و از
این رو سعی می کردم تا با باال بردن تجربه خودم در امر تدریس ،در رفع نقاط ضعف دانش آموزان در درسهایی
که تدریس می کردم نیز موفق و مؤثر واقع شوم.

تجربه : 5

تمرکزروی نقاط قوت دانش اموزان
همیشه سعی میکردم به جای این که روی اشتباهات دانش آموزان در درس شیمی تمر کز کنم او را به سوی
انتخاب رفتار مطلوب راهنمایی کنیم  .همیشه نقاط مثبت دانش آموزان را میدیدم و سعی میکردم که آنها را
تقویت کنم .مثال در تدریسمباحث شیمی همیشه سعی میکردم به دانش اموزان فایده آن مبحث شیمی را برای
دانش آموزان توضیح دهم و در آنها ایجاد انگیزه برای یادگیری نمایم .
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تجربه  : 6روشی برای تدریس اولین جلسه شیمی سال اول دبیرستان
در این تجربه سعی شده روشی نوین برای تدریس اولین جلسة شیمی ارائه شود .در این روش دانش آموز شخصاً
درگیر تغییرات شیمیایی و فیزیکی که رخ می دهند  ،شده و در طول آزمایش با گوش دادن به توضیحات معلم
و مشاهده  ،شیمی را احساس و تجربه خواهند کرد.
در این روش تدریس اهداف زیر مورد نظر می باشد:
دانش آموزان دربارة شیمی هیجان زده شوند.
تأکید شود که هر چیزی در این دنیا از مواد شیمیایی درست شده است.
تأکید بر این که مواد شیمیایی باید با احتیاط جا به جا شوند.
دانش آموزان به مطالعه شیمی تشویق شوند.
طراحی و سازماندهی روش:معلم و دو تا از دانش آموزان روش را اجراء می کنند هر سه تای آنها لباس
مخصوص آزمایشگاه را می پوشند همچنین از عینک های ایمنی و پیش بند های پالستیکی در طول آزمایش
استفاده می کنند.
نام همة دانش آموزان بر روی برگهای کاغذ نوشته شده و از آنها برای انتخاب دو نفر کمک کننده به معلم ،
استفاده می شود .این کار چندین فایده دارد که عبارتند از:
19
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تعیین کردن دانش آموزان باعث نظم و صرفه جویی در وقت می شود تا این که آنها به صورت داوطلبی انتخاب
شوند.
دانش آموزان به هنگام قرعه کشی جهت انتخاب  ،جذب آزمایش می شوند.
وسایل مورد نیاز:یک دستگاه اورهد  ،پرده و دو میز بلند مورد نیاز می باشد .واکنش ها  ،در بشرهای تمیز و یا در
پاکت های پالستیکی زیب دار انجام می شوند .تمام مواد شیمیایی و محلولهای مورد نیاز به خاطر ایمنی و
راحتی در جا به جایی در بطری های پالستیکی نگه داری می شوند .مایع مصرف شده در طول آزمایش ها در
یک سطل زیر میز ریخته می شود تا بعد از اجرای آزمایش ها خالی شود .از یک پالستیک زباله تمیز برای جمع
آوری زباله های ایجاد شده استفاده می شود.
معرفی روش:بر روی یک برگة اورهد طرحی طراحی می شود که کلمة شیمی در مرکز و نام بسیاری از حرفه ها
که از آن سرچشمه می گیرند مانند پره های یک چرخ در اطراف آن نوشته شده اند.
هدف از ارائه این طرح این است که تأکید شود شیمی به عنوان علم مرکزی برای اکثر فعالیت های علمی
محسوب می شود.
در ادامه چهار حرف اول کلمه  chemistryبه صورت زیر هجی می شود .برای معرفی هربخش از برگه های
اورهد استفاده می شود.
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C :اولین حرف معرف تغییرات رنگی می باشد.

pHو شناساگرها:
آزمایش با سالم غیر عادی شروع می شود .عبارت ((به شیمی خوش آمدید)) با محلول فتالئین و تیمول فتالئین
روی کاغذ نوشته می شود (که در ابتدا نامرئی است) این برگه را روی تخته چسبانده و وقتی که روی آن محلول
رقیق سدیم هیدروکسید ) (NaoHو یا محلول پودر ماشین لباسشویی اسپری شود پیام شادی بخش “به شیمی
خوش آمدید” در رنگهای صورتی و آبی ظاهر می شود.
سپس تغیرات رنگی متفاوت دیگری ،توسط اندازه گیری pHو واکنش های شیمیایی توضیح داده می شوند.
شناساگر جامع ) (universalبرای تعیین pHمواد شیمیایی خانگی مانند سرکه ،آمونیاك ،پودر ماشین ،پکینگ
پودر و آب شیراستفاده می شود .دانش آموزان از اینکه پیش بینی کنند هرکدام ازآنها اسیدی  ،بازی یا خنثی
هستند لذت می برند.

حرف  Hمعرف گرما و سرما:
واکنش های گرماگیر و گرمازا  :دو جامد آمونیوم نیترات و کلسیم کلرید در دو پاکت زیب دار به دانش آموزان
نشان داده می شود سپس آب شیر به هرکدام اضافه می شود .دانش آموزان زیب پالستیک را می کشند و
منتظرمی ماند تا آنکه همة جامد حل شود .مشاهده می شود که یکی از پالستیک ها سرد و دیگری گرم می
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شود .سپس با دانش آموزان در مورد تغییرات گرماده و گرماگیر بحث می شود .بسته های تولید کنندة سرما و
گرما در بازار به فروش می رسند که اغلب ورزشکاران برای درمان آسیب دیدگی های خود از بسته هایی که
فوری سرما یا گرما تولید می کنند استفاده می کنند.

حرف  Eمعرف انرژی و انفجار است:
انرژی باعث انجام کار می شود.
در یک ظرف عایق بندی شده متصل به یک مجموعة پیستون و سیلندر (ارلن متصل به سرنگ) واکنش روی و
هیدروکلریک اسید انجام می شود .وقتی گاز هیدروژن آزاد می شود این گاز باعث می شود که پیستون به عقب
رانده شود در این صورت کار انجام شده است.
در ادامه توضیحات داده می شود که چگونه سوختن بنزین در موتور خودرو و تبدیل انرژی در درون به صورت
کار باعث به حرکت در آوردن خودرو می شود.
انرژی سوختها:این آزمایش تفاوت بین دو واکنش که در هر دو از یک ماده شیمیایی یکسان اما در دو حالت
متفاوت به عنوان واکنش گر استفاده می شود  ،را نشان می دهد.

22

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط 5
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

متانول مایع به آرامی در هوا می سوزد و متانول گازی وقتی با هوا مخلوط می شود بر اثر یک جرقه منفجر می
شود بعد از انفجار بی خطر تبدیل انرژی شیمیایی به گرمایی  ،صدا  ،نور و انرژی مکانیکی بحث می شود .در این
قسمت می توان در مورد احتیاط های الزم در هنگام کار با ترکیبات منفجره بحث کرد.

حرف  Mمعرف مولکول های درشت:
پلیمرها با تأکید بر دو کلمة مونومروپلی مر معرفی می شوند .سپس مونومرها و پلی مر ها با دانه های رنگی
روشن به صورت مدل به دانش آموزان نشان داده می شود و برای آنها توضیح داده می شود که شیمیدانها انواع
بسیاری از پلیمرها با خصوصیات ویژه را تهیه کرده اند.
نتیجه گیری از کار :آزمایش با صحبت کوتاهی در مورد چگونه مطالعة شیمی به ما کمک می کند تا عجایب
جهان را بفهمیم خاتمه می یابد.
پیشنهاد برای کار بیشتر:چرا شما این چنین آزمایشاتی را برای دانش آموزان خود فراهم نکنید؟ سفیر شیمی
برای دبیرستان خود باشید و مطمئن باشید که دانش آموزان شما شیمی را با دید جدیدی خواهند دید.

تجربه شماره  7و تبیین آن  :یادداشت برداری :
من همیشه به دانش آموزانم توصیه میکردم که یاداشت برداری کنید و این کار بسیار در پیشرفت دانش آموزانم
موثر بود  .همیشه به آنها توصیه های زیر را میکردم :
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1ـ هنگام شروع کالس برای یادداشت برداری آمادهباشید .وسایل خود را پیش از شروع کالس آماده کنید.
1ـ عوامل مزاحم را از خود دورکنید .صحبت کردن ،خوردن ،خندیدن و مسائلی از این قبیل یادداشت برداری
شما را دچاراشکال میکنند.
1ـ بطور فعاالنه در بحث و موضوع درس شرکت کنید .سؤال کنید .پاسخدهید و اشکاالت خود را بپرسید.
2ـ به صحبت های معلم با دقت گوش کنید .به مطالبیکه معلم بر روی آنها تأکید میکند ،دقت کنید .به دنبال
عباراتی نظیر این باشید":نکته مهم این است که …" " ،بطور خالصه میتوان گفت که… ".مطالبیرا که معلم
بر روی تخته مینویسد ،یادداشت کنید.
 1ـ نکات مهم درس را تشخیص دهید .مطمئن شوید که نکاتمهم را به درستی تشخیص داده و یادداشت کرده
اید.

تجربه  : 8نمونه یک بازی جالب برای یاددان به دانش آموزان
من این سواالت را از دانش آموزان برای بیان بعضی مفاهیم پرسیدم و جواب آنها را نیز میدادم :
هرکسی از چه تغییری بدش می آید ؟
آشپز  :واکنش سوختن
شیر فروش  :تبخیر آب
صاحبخانه  :خوردگی فلزها
نویسنده  :تجزیه سلولز کاغذ
بنا  :جذب آب توسط گچ
تجربه  : 9آرزوهای شیمیایی :
برای رفع خستگی دانش آموزان به طنز مطالب زیر رابرای یادگیری بهتر دانش آموزان بیان میکردم :
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- ۱هیدروژن از خر شیطون پیاده بشه عنصر دیگه ای رو تو خونه اش راه بده
 - 1النتانید ها و آکتنیدها م که از حاشیه نشینی خسته شدن بالخره به داخل جدول راه پیدا کنن
 - 1اتم گازهای نجیب (خصوصا سه تا عنصر باالی این گروه ) با اتمهای دیگه پیوند تشکیل بدن
وبالخره امیدوارم امسال کاتالیزگرها سرعت واکنش رفت را یه کم بیشتر از برگشت زیاد کنن

عوامل موفقیت بنده در تدریس شیمی :
علم شیمی در مقایسه با سایر رشتههای علمی از جمله فیزیک ،زیستشناسی و زمینشناسی ،وابستگی زیادی
به انجام آزمایش و کسب مهارتهای دستورزی دارد و در بررسی سیرتاریخی علم شیمی مشخص شده است که
بدون انجام آزمایش و کسب مهارتهای آزمایشگاهی ،نمیتوان از مفاهیم آموخته شده به نحو احسن در زندگی
روزمره استفاده کرد .بنده به عنوان دبیر شیمی همیشه به مطالعات زیادی برای موفقیت تدریس و یادگیری
بیشتر دانش اموزان در یادگیری شیمی پرداختم که در ادامه به آن می پردازم .
به راستی چرا بیشتر متخصصان آموزش علوم تجربی ،انجام آزمایش و کسب مهارت را به عنوان یکی از
مؤلفههای بسیار مهم جهت آموزش شیمی الزم دانستهاند؟ پاسخ این سئوال را میتوانیم در نوشتههای
«ریمسن »در دوره زمانی بین قرن  19و  14پیدا کنیم .وی یکی از شخصیتهای مهم آموزش شیمی در ایاالت
متحده آمریکا است که فعالیتهای ارزندهای در راستای رشد ،توسعه و تکامل این علم در آن کشور انجام داده
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است .ریمسن خاطرات اولین رویاروییاش با علم شیمی را که در زندگی حرفهای او بسیار با ارزش بود ،با
نوشتاری ساده و از زبان یک دانشآموز و یا دانشجوی مبتدی توصیف میکند.
در زیر نمونهای از خاطرات ریمسن است که بنیان گذار سبک یادگیری توصیفی شیمی نیز میباشد:
«هنگام مطالعه یک کتاب شیمی به این مطلب رسیدم که «نیتریک اسید بر فلز مس اثر میکند» .از مطالعه
چنین مطالب نامعقول خسته شده بودم و تصمیم گرفتم تا این مفاهیم را با چشمانم ببینیم .فلز مس کم و
بیش برایم آشنا بود .چند سکه مسی در جیبم بود و یک بطری هم که برچسبی با عنوان نیتریک اسید داشت
روی میز دفتر استادم دیده بودم .این ویژگی «اثر میکند» را نمیفهمیدم و میخواستم آن را یاد بگیرم .روح
ماجراجویی بر من حاکم بود و با داشتن چند سکه مسی و نیتریک اسید ،میخواستم معنی «اثر میکند» را
درك کنم .همه چیز آماده بود و من به خاطر عالقه زیاد به یادگیری و کسب تجربه ،حاضر بودم حتی یکی از
چند سکه مسی را که کل داراییام بودند ،قربانی کنم .یکی از آنها را روی میز گذاشتم ،درب بطری نیتریک اسید
را باز کردم و مقداری مایع اسیدی روی سکه ریختم و آماده مشاهده شدم .صحنه بسیار عجیبی بود .سکه مسی
دچار تغییر شده بود و مایع جوشانی به رنگ آبی مایل به سبز به همراه بخارهایی باالی سکه و میز به وجود آمده
بودند .هوای اطراف مکان آزمایش به رنگ قرمز تیره در آمده بود و تودهای ابر رنگی فضا را پر کرده بود که بویی
بسیار نامطبوع و خفهکننده داشت .چطور میتوانستم آن را متوقف کنم؟ من سعی کردم با برداشتن سکه و
پرتاب آن از پنجره به بیرون ،از این وضعیت خالص شوم؛ اما واقعیتی را آموختم و آن این که نیتریک اسید نه
تنها بر مس بلکه بر انگشتان دست نیز اثر میکند .این درد مرا به تجربه ناخواسته دیگری رهنمون کرد .من
انگشتان خود را بر شلوارم کشیدم و حقیقت دیگری کشف شد؛ نیتریک اسید بر پارچه شلوار نیز اثر میکند .این
اثرگذارترین و شاید با ارزشترین آزمایشی است که تاکنون انجام دادهام .من هنوز هم درمورد این تجربه با عالقه
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صحبت میکنم .با گذشت زمان و کسب تجربههای مفید در آموزش اثربخش شیمی ،به این نتیجه رسیدهام که
تنها راه یادگیری مؤثر علم شیمی ،انجام آزمایش و مشاهده زنده پدیدههای شیمیایی است».
با بررسی نوشته های ریمسن ،میتوان به نتایج بسیار با ارزشی دست یافت .شماری از نتایج استخراج شده در
زیر آمده است:
 .1هنگامی که موضوع مورد بحث در یاددهی و یادگیری شیمی ،شامل انجام آزمایش و یا مشاهده پدیدهای
باشد ،کنجکاوی عامل مهمی محسوب میشود.
 .1ریمسن در اصل عالقمند به دیدن اثر نیتریک اسید بر فلز مس بود؛ اما از این طریق تجربه ،تعریف عملیاتی
و مفاهیم دیگری را نیز بهدست آورد.
.1

ریمسن نتیجه گرفت که درك شخصی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و فقط با انجام آزمایش و کسب

تجربه به دست میآید.
عوامل دخیل در یادگیری ریمسن اغلب از نوع کیفی و توصیفی بودند .هر چند امروزه شیمیدانان جهت درك
یک پدیده شیمیایی کمتر از عوامل کیفی کمک می گیرند و معموالً اطالعات کمّی را ترجیح میدهند؛ اما برای
آموزش مفاهیم و مهارتهای دستورزی علم شیمی در سطوح پایینتر یعنی مدارس ،میتوان از روش کیفی و
توصیفی ریمسن استفاده کرد .به هر حال اگر میخواهیم مشاهداتی مثل ریمسن داشته باشیم مجبوریم ابتدا
نقش چنین ایدههای کیفی را در آزمایشگاه بفهیم و سپس آنها را برای استفاده در آموزش دستکاری کنیم
(.)Hofstein, 1442
نتیجه گیری که بنده از مطالعه این روش ها و تجربیات گرفتم این بود که برای تدریس شیمی همیشه باید کار
عملی و آزمایشگاهی را برای دانش آموزان در نظر بگیرم  .و مجموعه استفاده از این عوامل باعث موفقیت بنده
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در تدریس شیمی شد  .و از طرفی بخاطر کمبود امکانات آزمایشگاهی روند یاددهی شیمی را برای بنده مشکل
می نمود .

بیان چالشها و مشکالت :
پژوهشگران معتقدند که در طراحی و اجرای برنامه درسی شیمی در سطح مدارس ،سه بحث چالش برانگیز
مطرح است که عبارتند از:
 .1انگیزه پایین دانشآموزان برای یادگیری علم شیمی؛
 .1عدم هماهنگی مفاهیم و نظریههای علمی طرح شده در کتابهای درسی با تجربههای یادگیری؛
 .1شیوههای نامناسب اجرای برنامهی درسی در مدارس.
یادگیری و درك مفاهیم شیمی به خاطر پدیدههای شیمیایی پیچیده و غیر قابل لمس به ویژه در سطح
مولکولی ،اغلب دشوار است .در فرایند آموزش و یادگیری شیمی ،معلمان و دانشآموزان با نظریهها و
فرضیههایی روبرو هستند که به راحتی قابل درك و تجسم نیستند .بررسی ویژگیها و رفتار مواد شیمیایی که
در اندازههای مولکولی و اتمی هستند و با چشم مسطح و حتی میکروسکوپهای قوی نیز قابل مشاهده نیستند،
اغلب مشکل است و منجر به کجفهمی میگردد.

چالشها و چشم اندازها در برنامه درسی شیمی دوره متوسطه
در چند دهه اخیر ،علم شیمی از رشد بسیار زیادی برخوردار بوده و موضوعها و نظریههای جدیدی به این
دانش بشری اضافه شده است .اهمیت روزافزون علم شیمی در زندگی انسانها سبب شده است تا آموزش
مناسب و اثربخش آن به ویژه در برنامهی درسی مدارس از اهمیت به سزایی برخوردار گردد .در دههی گذشته،
معلمان و طراحان برنامههای درسی شیمی ،همواره معتقد بودند که هدف از آموزش شیمی ،آمادهسازی دانش
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آموزان برای ورود به دانشگاه نیست؛ بلکه هدف اصلی تربیت شهروندانی است که دارای «سواد شیمی» باشند.
جامعهی امروز به طور فزایندهای تحت تاثیر علم و فناوری است ،بنابراین علم شیمی باید آنچنان آموزش داده
شود که ارتباط آن با زندگی ،صنعت ،فناوری و جامعه مورد تاکید قرار گیرد و دانشآموزان بتوانند آموختههای
خود را در زندگی مورد استفاده قرار دهند .کاربردهای متنوع علم شیمی در زمینههای اقتصادی ،صنعتی،
اجتماعی و فرهنگی ایجاب میکند تا برنامهریزان درسی برای افزایش سطح سواد شیمی دانشآموزان ،به
داللتهای کاربردی مفاهیم نظری آموخته شده در زمینههای ذکر شده نیز بپردازند.
به علت وسعت زیاد مباحث طرح شده در برنامهی درسی شیمی و حجم محدود کتابهای درسی ،اغلب
مالحظه میشود که مطالب کتابهای درسی به صورت خالصه شده و نسبتاً محدود ارایه میشوند .در این حالت،
کتابهای درسی که ساختاری الیه مانند دارند ،از قطعههای کوچکی تشکیل شدهاند و ارتباط طولی و عرضی
اندکی با هم دارند .دانشآموزان با مشاهده قطعات مجزا از مفاهیم شیمی ،نمیتوانند به تصویری جامع و رایج از
علم شیمی دست یابند..... .

فلسفه و اهداف جدید یاددهی و یادگیری شیمی :
امروزه متخصصان توسعهشناسی بر فاکتور نیروی انسانی کارآمد و دارای سطح باالی «سواد علمی» به
عنوان مهمترین عامل توسعه و پیش شرط تحقق آن تاکید دارند .در همهی نظامهای آموزشی تالش میشود تا
سطح سواد علمی جامعه بهبود بخشد تا از این راه بتوان زمینههای توسعه پایدار را فراهم ساخت .مهمترین و
شاخصترین فلسفهی آموزش شیمی ،ارتقای سطح سواد شیمی است .با آنکه سواد شیمی دارای گستردگی
فراوانی است؛ اما میتوان در یک نگاه ساده آن را به صورت زیر تعریف کرد:
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«درك مفاهیم ،فرایندهای علمی و آگاهیهای علمی مورد نیاز در زمینهی علم شیمی را سواد شیمی
میگویند .شخص دارای سواد شیمی میتواند ارتباط مناسبی بین واقعیتها و پدیدههای علمی مشاهده شده در
فعالیتهای روزانه و علم شیمی برقرار نماید .این شخص میتواند انواع پدیدههای شیمیایی را تشخیص داده و
درك کند و از طریق شواهد علمی ،پدیدههای مشاهده شده در زندگی ،محل کار و جامعه را به صورت منطقی
تجزیه و تحلیل نموده و برای حل مشکالت ،تصمیمگیری و انتخاب گزینههای احتمالی آگاهانه ایفای نقش
نماید».
در طول ده سال اخیر برنامههای درسی شیمی در اقصینقاط جهان به صورت بنیادی تغییر کرده است و
رویکردها ،راهبردها و روشهای جدیدی مبتنی بر یافتههای پژوهشی جایگزین نظامهای آموزشی سنتی گشته
است .در این برنامهها ،آموزش شیمی از حالت توصیفی خارج شده و با بهکارگیری مفاهیم بیشتری از شیمی-
فیزیک ،حالت مفهومی به خود گرفته اند .در اغلب محتواهای آموزشی که با رویکرد چند بعدی و به صورت
مفهومی سازماندهی میشوند ،اصول پایهای علم شیمی در قالب شش بعد به شرح زیر آموزش داده میشوند:
 .1ساختار مفهومی علم شیمی
 .2فرایندهای شیمیایی
 .3کاربردهای فناورانه علم شیمی
 .4افزایش عالقهی دانشآموزان به علم شیمی
 .5توجه به جنبههای فرهنگی علم شیمی
 .6توجه به داللتهای اجتماعی علم شیمی
با ورود ابعاد جدیدی به برنامهی درسی شیمی در مدارس ،ضروری است تا روشهای تدریس نیز به طور
اساسی دچار تغییر و تحول گردند .در رویکردهای جدید آموزشی تالش میشود تا فضای کالس درس به صورتی
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باشد که در آن به دانشآموز اجازه داده شود تا به طور فیزیکی و هوشمندانه با مواد آموزشی تعامل مناسبی
داشته باشد .اساس فعالیتهای تعاملی دانشآموزان با مواد آموزشی ،بر کاوشگری ،کشف مفاهیم و انجام
فعالیتهای ذهنی و عملی استوار است ( .)1991 , Johnston

ابعاد مختلف سواد شیمی :
یکی از عواملی که بطور مستقیم بر سطح سواد شیمی مردم یک جامعه اثر میگذارد ،کیفیت آموزش
شیمی در نظام آموزشی هر کشور است .در آموزش علم شیمی تنها آشنا شدن با موضوعهای علمی و درك و
فهم آنها مورد نظر نیست؛ بلکه عالوه بر کسب دانش ،باید روش علمی یعنی کاوشگری علمی ،تفسیر علمی
پدیدهها ،استفاده از مهارتهای علمی و نیز داشتن نگرش علمی که تداعی کننده شیوه فعالیت دانشمندان و
شهروندان سطوح باالتر جامعه هستند ،را نیز در نظر گرفت (بدریان و کیامنش.)1111 ،
در بررسی دقیقتر مؤلفههای سواد شیمی ،میتوان به هفت بُعد مختلف آن اشاره کرد که عبارتند از:
 .1آشنایی با ماهیت علم شیمی؛
 .1آشنایی با مفاهیم کلیدی علم شیمی؛
 .1آشنایی با فرایندهای علمی؛
 .2آشنایی با رابطه بین علم -فناوری -جامعه و محیط زیست؛
 .1آشنایی با مهارتهای علمی و فنی؛
 .1آشنایی با ارزشهای ناشی از علم شیمی؛
بنابراین با در نظر گرفتن ابعاد ذکر شده ،میتوان برای تعریف دقیقتر سواد شیمی ،آن را در چهار بُعد
«محتوا»« ،زمینه»« ،مهارت» و «نگرش« تعریف کرد .هر کدام از ابعاد ذکر شده بخشی از برنامهی درسی شیمی
در مدارس را تحت پوشش قرار میدهند (.)1441 ,etal ,Shwartz
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الف -محتوا و سواد شیمی :
از لحاظ محتوا ،علم شیمی مجموعهای از دانش بشری را شامل میشود که تالش میکند تا پدیدههای
شیمیایی قابل مشاهده را در قالب ساختار مولکولی مواد و از طریق زبان تخصصی ویژه علم شیمی توضیح دهد.
این علم عالوه بر بررسی پویایی فرایندها و واکنشهای شیمیایی ،تغییرات انرژی را نیز در آنها بررسی میکند.
رشد بیسابقه علم شیمی در چند دهه ی اخیر و پیدایش زیرشاخه های جدیدی از این علم سبب شده است تا
تنوع مفاهیم مرتبط با علم شیمی بسیار زیاد شده و کتابهای درسی توان ارایهی اطالعاتی در همهی این
زمینهها را نداشته باشند .روی این اصل هم معلمان و هم دانشآموزان ،برای افزایش معلومات خود ناگزیر به
استفاده از انواع مجلههای آموزشی -ترویجی ،کتابهای کمک آموزشی و همچنین بانکهای اطالعاتی موجود در
شبکه جهانی اینترنت هستند (.) 1441Hameiri , & Dory
افزایش کاربردهای علم شیمی در تامین رفاه ،آسایش ،بهداشت ،تغذیه ،پوشاك ،مسکن ،محیط زیست،
انرژی ،اشتغال و حتی روابط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،ایجاب میکند تا برنامهریزان آموزشی با هدف ارتقای
سطح سواد شیمی و آماده سازی دانشآموزان برای ورود به دانشگاه ،محتوای آموزشی مناسبی را برای استفاده
در سطح مدارس تجویز نمایند .در این محتوا به مفاهیم پایه و کلیدی علم شیمی در سه محور :رفتار ذرهای
ماده ،ساختار ماده و تبدیلهای شیمیایی پرداخته میشود.

ب -زمینه و سواد شیمی :
کاربردهای متنوع علم شیمی در زمینههای اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی و فرهنگی ایجاب میکند تا
برنامهریزان درسی برای افزایش سطح سواد شیمی دانشآموزان ،به داللتهای کاربردی مفاهیم نظری آموخته
شده در زمینههای ذکر شده نیز بپردازند .در طراحی و اجرای برنامه درسی شیمی اغلب دو بحث چالش برانگیز
مطرح است که عبارتند از:
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 .1هماهنگی بین مفاهیم و نظریههای مطرح شده در کالس درس و تجربههای یادگیری
 .1انگیزه دانشآموزان برای یادگیری علم شیمی
به علت وسعت زیاد مباحث طرح شده در برنامهی درسی شیمی و حجم محدود کتابهای درسی ،اغلب
مالحظه میشود که مطالب کتابهای درسی به صورت خالصه شده و نسبتاً محدود ارایه میشوند .در این حالت،
کتابهای درسی که ساختاری الیه مانند دارند ،از قطعههای کوچکی تشکیل شدهاند و ارتباط طولی و عرضی
اندکی با هم دارند .دانشآموزان با مشاهده قطعات مجزا از مفاهیم شیمی ،نمیتوانند به تصویری جامع و رایج از
علم شیمی دست یابند ( .)1441Gilbert,
همچنین در اغلب کتابهای درسی شیمی ،مفاهیم ،نظریهها و مدلهای شیمی طوری ارایه شدهاند که
دانشآموزان نمیدانند چرا یک نظریه از پس نظریه دیگر آمده است ،و اصالً چه نیازی به این کار بوده است .این
امر به طور وسیعی سبب کاهش انگیزه دانشآموزان برای مطالعهی علم شیمی و ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
شده است.
بنابراین میتوان با یک سؤال اساسی به ادامه بحث پرداخت« .آیا دانشآموزان قادر هستند مفاهیم و
نظریههای آموخته شده شیمی را در زندگی روزمره خود به کار برند»؟ در پاسخ به این سؤال میتوان گفت که
در سالهای نه چندان دور ،محتوای یادگیری تنها عامل مهم در یادگیری تلقی میشد؛ اما در سالهای اخیر ،عالوه
بر محتوا ،باید به موقعیت یادگیری نیز توجه ویژهای نمود .نظریههای جدید یادگیری معتقدند که «شناخت» و
یادگیری باید «موقعیت یافته» باشند .بنابراین زمینهایی که در آن شناخت رخ میدهد و یا یادگیری صورت
میگیرد ،از اهمیت به سزایی برخوردار است (بدریان و کیامنش.)1111 ،
برای فعال کردن دانشآموزان در فرایند یادگیری شیمی ،باید زمینههایی را یافت که برای آنان جذاب و
معنیدار باشد .در برنامههای درسی جدید شیمی باید از زمینههایی استفاده شود که دانشآموزان اهمیت و
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کاربرد مفاهیم آموخته شده را در این زمینهها ببینند و به این ترتیب برای گسترش دانش خود در جهات
مختلف ،انگیزهی الزم را کسب کنند.
در چند سال اخیر ،نگرانیهای جهانی نسبت به منابع انرژی ،تغذیه ،آب ،محیط زیست و آلودگیهای هوا و
آبهای زیر زمینی ،سبب شده است تا علم شیمی جایگاه ویژهای در اقتصاد و علوم اجتماعی کسب نماید .با
استفاده از رویکرد «علم -فناوری -جامعه و محیط زیست» و استفاده از زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی ،میتوان مفاهیم و نظریههای شیمی را در قالب تجربههای یادگیری جدیدی به دانشآموزان ارایه کرد.
استفاده از «رویکرد زمینه -محور» در آموزش شیمی سبب شده است تا مفاهیم ارایه شده از جذابیّت بیشتری
برخوردار بوده و دانشآموزان با مالحظه کاربرد عینی مفاهیم آموخته شده در زندگی و فعالیتهای روزانه ،انگیزه
و رغبت بیشتری برای مطالعه شیمی نشان دهند ( .)1444 , Johnston

پ -مهارت و سواد شیمی :
از لحاظ مهارتی ،یک شخص دارای سواد شیمی ،باید بتواند در مواقع لزوم با طرح سوال علمی ،به دنبال
مشاهده علمی و کسب اطالعات از منابع علمی روز برود و با گردآوری اسناد و شواهد علمی کافی ،فرضیه علمی
خود را به اثبات برساند.
بنابراین مهارتهای الزم در یک شخص با سواد شیمی عبارتند از « :توانایی کار با اعداد» ،انجام مشاهده
دقیق ،فعالیتهای عملی و ذهنی مبتنی بر روش علمی ،توانایی حل مسئله ،کاوشگری علمی ،توانایی استفاده از
منابع اطالعاتی گوناگون ،رعایت نکات ایمنی در کار با مواد شیمیایی و . ...
یکی از یادگیریهای ضروری در آموزش شیمی توانایی کار با اعداد است .برای هر فردی که علوم تجربی را
درك کند و به ماهیت تجربی بودن دانش شیمی و اهمیت جنبههای کمّی ،اندازهگیری ،احتماالت ،صحت و
دقت ،به کارگیری اعداد و استفاده از ریاضی و روابط کمّی در آن پی ببرد ،ضرورت کار با اعداد آشکار میشود.
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حل مسئله به تقویت این یادگیری میانجامد .بنابراین باید در جریان انجام فعالیتهای کاوشگری ،دانشآموزان
فرصت تقویت راههایی را داشته باشند که به کمک آنها بتوانند متغیرها را دستکاری کنند ،کمیّتها را
اندازهگیری کنند ،دادههای به دست آمده را ثبت و آنها را تحلیل و تفسیر نمایند و به اهمیت اطالعات عددی در
دنیای علم شیمی پی ببرند و به آمار و ارقام به دست آمده از پژوهشهای علمی اعتقاد پیدا کنند.
دانش آموزان عالوه بر آشنایی با زبان تخصصی شیمی و خواندن و نوشتن فرمول شیمیایی مواد ،باید به
کسب مهارت در نوشتن ،موازنه کردن ،محاسبات مربوط به جرم ،حجم ،مول بر پایه معادلههای شیمیایی نوشته
شده بپردازند.
مهارت انجام مشاهده یک فرایند شناختی است و هنگامی به درستی صورت میگیرد که دارای هدف
مشخصی بوده و بر پایه یک تفکر نظری استوار باشد .بین دیدن و مشاهده کردن تفاوت زیادی وجود دارد.
دانشآموزان چیزهای زیادی را میبینند؛ اما همه آنها را مشاهده نمیکنند .عمل مشاهده کردن معموالً متمایزتر
و دقیقتر از عمل دیدن است .باید ذهن دانشآموزان را آماده کرد تا بتوانند مشاهده کردن یعنی تمرکز ادراك،
حواس و جدیّت در دیدن را یاد بگیرند.
دانشآموزان باید بتوانند با شیوه بهرهبرداری و مهارت استفاده کردن از منابع اطالعاتی گوناگونی همچون
کتابهای مرجع ،مجالت و دیگر رسانههای گروهی ،فیلم ،نوارهای شنیداری و دیداری ،نرمافزارهای رایانهای و
منابع اجتماعی همچون کتابخانهها ،موزه ها ،سازمانها و کارخانهها آشنا شوند.

ت -نگرش و سواد شیمی :
از لحاظ نگرشی شخص با سواد شیمی باید دید واقع بینانه و در عین حال منصفانه از علم شیمی و
کاربردهای آن داشته باشد .همچنین بتواند در سطح جامعه و در زندگی شغلی و شخصی خود از مفاهیم و
نظریههای شیمی استفاده کرده و داللت های علم شیمی در توجیه رخدادها و پدیدههای علمی مرتبط را بهکار
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بندد .شخص با سواد شیمی با مشاهده مقالههای علمی یا برنامههای مستند علمی در تلویزیون ،به جایگاه ویژه
علم شیمی در حل مشکالت بشری پی ببرد.
شخص با سواد شیمی ضمن آگاهی از ضررهای ناشی از مصرف سیگار ،مواد مخدر ،الکل و برخی داروهای
انرژی زا ،به صورت منطقی و منطبق بر روش علمی ،دیگران را نیز از مصرف مواد خطرناك ذکر شده بر حذر
میدارد .همچنین صرفهجویی در مصرف آب ،انرژی ،بهکارگیری شیوههای حفاظت از محیط زیست ،جلوگیری
از آلودگی رودخانهها و فضاهای سبز از مشخصات یک شخص با سواد شیمی است .در رابطه با استفاده از مواد
غذایی ،یک شخص با سواد شیمی از ضررهای ناشی از زیادهروی در مصرف نمک ،مواد قندی و غذاهای پر چرب،
تالش میکند تا برای حفظ سالمت بدن خود ،دیگران را نیز با نگرشهای مثبت تحت تاثیر قرار دهد.
شخص دارای سواد شیمی درك میکند که استفاده بیرویه از سوختهای فسیلی ،عالوه بر آلودگی هوا و
گرم شدن ناشی از اثرات گلخانهای سبب پیدایش یک سری مشکالت زیست -محیطی در جوامع شهری میشود،
که ممکن است سالمت کودکان و بزرگساالن را به خطر اندازد .روی این اصل عالوه بر صرفعجویی در مصرف
انرژیهای تجدید ناپذیر فسیلی ،تالش میکند تا زمینههای استفاده از انرژیهای پاك را در سطح جامعه فراهم
سازد.
با توجه به تعریف سواد شیمی در چهار بعد محتوا ،زمینه ،مهارت و نگرش ،سطوح مختلف سواد شیمی
عبارتند از:
« -1سواد شیمی اسمی» :این سطح به حیطه محتوا مربوط بوده و شخصی که در این سطح از سواد شیمی
قرار دارد ،فقط با مفاهیم شیمی آشنایی اولیه دارد.
« -1سواد شیمی عملکردی» :این سطح به حیطه زمینه مربوط بوده و کسانی که در این سطح از سواد
شیمی قرار دارند ،میتوانند یک مفهوم شیمیایی را تعریف کرده و توضیح دهند.
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« -1سواد شیمی ادراکی» :این سطح به حیطه محتوا و زمینه تعلق داشته و کسانی که به این سطح از سواد
شیمی دست مییابند ،توانایی تفسیر پدیدههای علمی روزمره با استفاده از مفاهیم و نظریههای شیمی را دارا
هستند.
« -2سواد شیمی چند بعدی» :این سطح به حیطه زمینه و مهارتها مربوط بوده و افرادی که به این سطح
از سواد شیمی میرسند ،توانایی نوشتن یک متن علمی شیمی را دارا بوده و میتوانند به طور فعال در بحثهای
علمی شرکت نمایند (.)1441 ,etal Shwartz

جایگاه و نقش آزمایشگاه در درس شیمی و شیوه های ارائه آن حاصل تجربیات خودم
آزمایش کردن یکی از راههای آموختن اصول و نتایج کلی علم است که می تواند دانش آموزان را وادار به
تفکر ،بحث ،نتیجه گیری و در نهایت یادگیری را مطلوب کند .با استفاده از ابزار کمک آموزشی بسیار ساده
تفهیم بسیاری از مطالب آسان تر می گردد .اگر انتقال معلومات از آغاز به طرز درستی انجام نگیرد ،فهماندن
مطالب بعدی دشوارتر خواهد بود تا آن جا که نظم فکری دانش آموز به هم می ریزد ،نیروی درك و باور در وی
نسبت به حقایق علمی ضعیف می شود ،فهم علوم تجربی به نظر وی دشوار جلوه می کند و نسبت به آن بی
عالقه می شود و پس از اندك زمانی اندوخته های نظری نیز از ذهنش زدوده می شود که فاجعه ای در آموزش
و پرورش است .در این مقاله ابتدا به نقش آزمایشگاه در درس علوم تجربی از جمله شیمی پرداخته شده و
اهداف کار آزمایشگاه مطرح گردیده ،دیدگاه چند متفکر و صاحبنظر در رابطه با اهمیت تدریس آزمایشگاهی و
در پایان شیوهای ارایه آزمایشگاه در مدارس آورده شده است.
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از آن جایی که انسان ذاتاً کنجکاو و جستجو گر است ،آزمایشگاه به عنوان مکانی مناسب برای اقناع حس
کنجکاوی وی به حساب می آید.
دانش آموزان با انجام کارهای آزمایشگاهی می توانند در درستی مطالب نظری پژوهش نموده ،توانایی اندیشیدن
و استدالل خود را افزایش داده ،به علوم تجربی عالقه مند گردیده ،معلومات خود را به آسانی منتقل نموده و
حس همکاری با دیگران را در خود ایجاد و یا تقویت نمایند.
متأسفانه توجه بیش از حد به بحث های نظری و کم اهمیت جلوه دادن کارهای عملی و آزمایشگاهی نه تنها
کیفیت علوم تجربی را پایین آورده است بلکه سبب کاهش مهارت های عملی و حتی سلب آن از دانش آموزان
گردیده است.
در این مقاله سعی شده است که به جایگاه و نقش آزمایشگاه در درس شیمی و شیوه های مناسب ارایه آن
پرداخته شود.

بیان مسئله
سال ها پیش اساتید محترم در حاشیه ی بحث های خود اظهار می کردند که کشورهای جهان سوم در کاربرد
علوم و فنون ضعیف هستند و تذکر می دادند که شرقی ها در بحث و جدل ،فلسفه و منطق ،برهان و دلیل
استدالل لفظی ،ید طوالیی دارند .کشور ما نیز در کاربرد عملی علوم و فنون مختلف ضعیف بوده و آنطور که
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شاید و باید بتواند به طور مقطعی نیاز خویش را برطرف کند ،نیست (که علت آن را در طول دهه های مختلف
باید در استعمارزدگی مطالعه نمود) و به مقتضای نیاز و به صورت اجبار دست به خرید تکنولوژی های مختلف
زده و به علت نداشتن افراد مطلع از کاربری آن در کارخانه ها و آزمایشگاه ها ،در کمترین زمان ممکن با پوشش
نایلونی هنگام بازدید به معرض نمایش گذاشته می شود.

با تأمین زمینه ی کاربری علوم می توان از تکنولوژی دنیا استفاده نموده و با مانورهای مختلف علمی عملی،
تکنیک دنیا را به مقتضای فکری و فرهنگی خویش در اختیار گرفت و از وابستگی و خریدهای مالل آور خالصی
یافت .امروزه در قرن بیست و یکم اهمیت حیاتی «آموزش» به معنای عام و نقش اساسی و کلیدی آن در جوامع
انسانی تقریباً بر هیچ کس پوشیده نیست و به اعتقاد بیشتر صاحبنظران جهانی در این عصر انفجار اطالعات و
هنگامه پیشتازی دانش و فن آوری ،کشورهایی توسعه یافته و پیشرفته تر خواهند بود که از آموزش های برتر و
پیشرفته تری برخوردار باشند .بنابراین بایستی به طور کلی به موضوع آموزش و شاخه های گوناگون آن مانند
آموزش علوم به اندازه ی کافی توجه شود و تالشی کامالً جدی برای بهینه سازی فعالیت های آموزشی و حذف
شیوه های سنتی و غیر کارآمد و به کارگیری مفاهیم و روش های نوین و پیشرفته در همه ی مراکز آموزشی
اعم از مدارس و دانشگاه ها به عمل آید.
امروزه دانش آموزان این امکان را دارند که در زمینه های توصیفی و نظری شیمی به کتاب های فراوانی
دسترسی پیدا کنند ولیکن اغلب آنها نمی توانند به درستی بین شیمی تئوری و شیمی عملی (آزمایشگاه)
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ارتباط الزم را ایجاد کنند .در صورتی که استفاده بهینه از معلومات نظری کسب شده در کالس و توجیه پدیده
ها فقط در آزمایشگاه قابل حصول است .بنابراین لزوم به کارگیری روش های درست و مناسب عملی به منظور
درك هر مطلب نظری امری اجتناب ناپذیر است و با انجام آزمایش های گوناگون است که درك مفاهم شیمی
آسانتر می گردد.

اما جایگاه و نقش آزمایشگاه شیمی کجاست و شیوه های مناسب ارایه آن چگونه می باشد؟

بحث
در نظام آموزشی رایج در کشور ما کتاب درسی یک ابزار آموزشی است و آموزش علوم یک طرح بنیادی در
آموزش و پرورش بوده که از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است و می تواند دریچه های نوینی را در زمینه ی
توسعه و پیشرفت علوم بر ما بگشاید .پس ضرورت دارد که از غنی ترین مطالب وبهترین کتاب ها وجدیدترین
شیوه ها و کارآمدترین روش ها ،در تدریس علوم استفاده می شود .شاید به همین دلیل است که در چند دهه ی
اخیر کتاب های علوم (فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی) بیش از سایر موضوعات درسی دستخوش تغییر و
دگرگونی شده است.
آنچه امروزه بایستی توجه صاحبنظران را به خود معطوف دارد این است که چگونه می توان دانش آموزان را
آموزش داد که توانایی رویارویی با مشکالت جدید را که در دنیای غیرقابل پیش بینی قرار دارند ،را داشته باشند
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و بتوانند به حل مشکالت و مسائل آن بپردازند .تجارب آموزشی کشورهای پیشرفته نشان می دهد که کتاب
درسی هرگز برای تدریس و یادگیری اهداف آموزش علوم (نحوه ی گزینش محتوایی ،روش یاددهی و یادگیری
 روش های ارزشیابی) کافی نیست .از این رو نباید به گفتن و شنیدن مطالب آموزشی اکتفا کرد .هدف ازآموزش علوم به دانش آموزان ،آموزش اصول علمی و استفاده از آنان برای توسعه ی زندگی فردی و اجتماعی
آنان است نه یادگیری ساده اطالعات.
تحقق این امر به تجهیزات و امکاناتی نیاز دارد تا دانش آموزان مطالب آموزشی را کامالً مشاهده ،لمس و تجربه
کنند تا بتوانند در زندگی آینده و آتی خود به طور مستقل و در موقعیت های الزم آنها را به کار گیرند.
امروزه اندیشه ی استفاد از وسایل کمک آموزشی ،رسانه ها ،رایانه ها ،تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی و  ...تقریباً
جهانی شده است و بیشتر کشورهای جهان سرمایه گذاری های کالنی در این زمینه انجام داده اند .این گونه امور
به امر تدریس کمک می کند ،انگیزه و آگاهی به وجود می آورد و بر سرعت فرآیند یاددهی و یادگیری می
افزاید .در واقع اینها ابزار و وسایلی هستند که برای ارایه ی آموزش به فراگیران مورد استفاده قرار می گیرند.
البته استفاده ی مناسب و به جا و ترکیب و تلفیقی از مواد آموزشی و وسایل آزمایشگاهی و سایر روش ها و
اصول تدریس می توانند معلمان را در امر تدریس علومی مانند شیمی موفق تر کرده و بهتر یاری دهند.

41

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط 5
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

یادگیری علم شیمی تا حدی دشوار می باشد و این دشواری برای فراگیران مبتدی آشکارتر است .تمایل به
ابتکار ،خالقیت و نوآوری یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان است و ارتباط تنگاتنگ علم شیمی و نوآوری
موجب جذابیت این رشته ی علمی شده است .نوآوری در این رشته بیشتر در آزمایشگاه و با انجام آزمایش های
گوناگون تحقق می یابد.

کار آزمایشگاهی برای دست یابی به نتایج و رسیدن به هدف های گوناگون انجام می شود .به مصداق
ضرب المثلی که می گوید :شنیدم فراموش کردم ،دیدم به خاطر آوردم و عمل کردم آموختم ،بدون انجام
آزمایش یادگیری به آسانی حاصل نمی شود.

دانش آموزان ضمن آزمایش پدیده هایی را مشاهده می کنند که به ناچار باید درباره ی آنها بیندیشند و چنانچه
الزم است برای توجیه آنها به آزمایش های تازه ای دست بزنند .در پیروی از این شیوه است که استعدادها
شکفته می شود ،بحث های نظری با عمق بیشتری انجام گرفته و نوآوری می شود و در سطح های باالتر به
کشف قانون یا ارایه ی نظریه می انجامد.

هدف کار آزمایشگاهی چیست ؟
کار آزمایشگاهی به دوره های تحصیلی و نیز آموزشی یا پژوهشی بودن آن و  ...بستگی دارد .مهم ترین هدف
های آموزشی از کارهای آزمایشگاهی عبارتند از:
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پژوهش در درستی مطالب نظریافزایش توانایی اندیشیدن و استداللایجاد عالقه به دانش تجربیایجاد مهارت در کار و حل دشواری های روزمره ی زندگیآسانی انتقال معلوماتایجاد حس همکاریجایگزین کردن آموزش فعال و مؤثر به جای آموزش حفظی و مصرفی در جهت تبدیل فن آوری تقلید ومصرفی به فن آوری ابداع و تولید
افزایش توان علمی و عملی معلمان و ایجاد مهارت های الزم برای درك عمیق تر مفاهیمی که تدریسمی کنند.
هدف بنیادی از کار در آزمایشگاه و انجام آزمایش ،پژوهش درباره ی درست بودن مطالبی است که در کتابهای
درسی آموزش داده می شود .چه بسیار دیده شده است که معلم برای تفهیم مطلبی در کالس درس ساعت ها
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وقت صرف کرده و در آخر هم نتیجه ی رضایت بخشی به دست نیاورده است .در صورتی که اگر همان مطلب را
با انجام آزمایش ساده ای آموزش می داد ،نتیجه بهتری می گرفت.
آموزش بسیاری از مفاهیم شیمی با انجام آزمایش می تواند به آسانی انجام پذیرد .خواص گروهی و خواص
تناوبی عنصرها ،رسانایی محلول های آبی ترکیب های یونی ،شناسایی کاتیون ها گرماسنجی ،بررسی خواص
کولیگاتیو و  ...با انجام آزمایش های ساده ،خیلی آسان آموزش داده می شود.

دیدگاه چند متفکر و صاحب نظر در رابطه با اهمیت تدریس آزمایشگاهی
جان هولمن در مقاله ای تحت عنوان هماهنگی آموزش علوم به زندگی واقعی می گوید:
«اگر آموزش علوم به واقعیات زندگی نزدیک گردد نه تنها دانش آموزان انگیزه بیشتری برای فراگیری پیدامی
کنند بلکه بزرگساالن نیز آگاهی بیشتری به دست خواهند آورد .درس های علوم باید میان کار آزمایشگاهی و
زندگی ارتباط برقرار سازند .علت روی گردانی در سنین بزرگسالی از دروسی مانند شیمی وفیزیک ،آن دسته
دانش آموزانی هستند که بین زندگی اجتماعی و درس فراگیری شده در دبیرستان نمی توانند ارتباطی برقرار
نمایند.
گروهی از صاحب نظران و کارشناسان یونسکو اعتقاد دارند که هر کجا علوم تجربی به شیوه ی ریاضی تدریس
شود علوم تجربی نابود می شود .از این رو معلمان علوم تجربی باید از تدریس آن به روش تدریس ریاضی و
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منطق پرهیز نموده و با به کارگیری تجارب علمی و آزمایشگاهی دانش آموزان را با دنیای واقعی آشنا نموده و
این نکته را مدنظر داشته باشند که علوم تجربی مطمئناً ریاضی یا منطق نیست.
پل دهارت هرد (استاد دانشگاه استانفورد) می گوید :کار آزمایشگاهی و کار عملی هسته ی مرکزی و اساس
آموزش علوم را تشکیل می دهد .یادگیری از طریق کار در آزمایشگاه به ایجاد درك واقعی از آموزش علوم کمک
فراوانی نموده و در فضای آزمایشگاه است که دانش آموزان مفاهیم و تئوری ها و مشاهدات را به عنوان وسیله ای
جهت بررسی نظرات و اندیشه ها به کار می برند و کار در آزمایشگاه باید فراهم کننده ی فرصت هایی برای
دانش آموزان باشد تا بتوانند مشاهدات و یافته های خود را تعبیر و تفسیر نمایند.
سایلر و الکساندر در کتاب برنامه ریزی درسی برای مدارس ضمن توجیه برنامه های آموزشی مدارس به مهارت
های آزمایشگاهی اشاره نموده و نقش آزمایشگاه های موجود در مدارس را در بهبود مهارت های محاسبه ای و
در نتیجه مهارت های اجتماعی با اهمیت می دانند.
زنده یاد پروفسور عبدالسالم ،فیزیکدان مسلمان پاکستانی و برنده ی جایزه ی نوبل و بنیانگذار فرهنگستان علوم
جهان سوم ،آموزش علوم را پایه ای برای رشد و توسعه دانسته و در این باره چنین گفته است :رشد علوم و فنون
(فن آوری) که از مشکالت اصلی و بسیار تأثیرگذار از کشورهای جهان سوم است ،در گرو برنامه های اصولی
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برای آموزش بهینه علوم و نوآوری است .از عمده ترین وظایفی که در پیش روی مراکز آموزشی جهان سوم قرار
دارد تالش برای افزایش کمی و کیفی برنامه های آموزشی است.
در مورد تأثیر کارهای عملی و آزمایشگاه آقای محمد اسداللهی برنده ی مدال برنز المپیاد شیمی در سال 1119
می گوید :آزمون المپیاد شیمی در دو بخش تئوری و عملی انجام شد که بخش عملی آن برای ما مشکل بود.وی
می گوید آموزش هایی که برای شرکت در مسابقات المپیادها داده می شود ،بیشتر تئوری است .برای همین
آزمون تئوری برای بچه های تیم ایران ساده بود ولی به راحتی از عهده ی آزمون های عملی و آزمایشگاهی بر
نمی آمدند.
یکی از راههای جلوگیری از فرار مغزها توسعه ی امکانات آزمایشگاهی و عادت دادن جوانان به تحقیقات
آزمایشی است.
با توجه به آنچه که در این بحث مورد بررسی قرار گرفت به جرأت می توان گفت در شرایط فعلی یکی از
مؤثرترین راه های آموزش پایدار در شیمی و علوم تجربی دیگر به کارگیری آزمایش و آزمایشگاه است.
حال با روشن شدن جایگاه آزمایشگاه در درس شیمی ،به نظر می رسد که در کتاب های شیمی دوره ی
متوسطه آزمایش های جالب و متنوعی آورده شود .اما متأسفانه در کتاب شیمی ( )1در سال تحصیلی 11-11
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تعدادی از آزمایش های این کتاب حذف شده است .آیا حذف این آزمایش ها در پیشبرد اهداف آموزش شیمی
درست است؟

شیوه ارایه
اولین وظیفه ی هر معلم این است که به یادگیری دانش آموزان که همان تغییر در رفتار آنان است کمک کند.
دبیران شیمی نیز باید تمایل به کسب انواع تجربه ها را در دانش آموزان برانگیزند و فرصت هایی را برای دیدن،
مشاهده کردن ،مزه کردن ،بوییدن و لمس کردن وسایل گوناگون در اختیار دانش آموزان قرار دهند و آزمایشگاه
ها یکی از عرصه های مهم فعالیت در مدارس می باشند.
اساس روش آزمایشگای بر اصول یادگیری و اکتشافی استوار است .به این معنی که در این روش مستقیماً چیزی
آموزش داده نمی شود بلکه موقعیت و شرایطی فراهم می شود تا دانش آموزان خود از طریق آزمایش به پژوهش
بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند .به عبارت دیگر روش آزمایش فعالیتی است که در جریان آن شاگردان
عمالً با به کار بردن وسایل و تجهیزات و مواد خاصی درباره ی مفهومی خاص ،تجربه کسب می کنند .آزمایش
معموالً در آزمایشگاه انجام می گیرد .اما نداشتن آزمایشگاه مجهز یا وسایل مناسب در مدرسه نباید دلیلی بر
عدم اجرای این روش باشد .در بسیاری از موارد برای انجام آزمایش وسایل چندان پیچیده ای مورد نیاز نیست و
حتی این گونه وسایل را می توان با کمک شاگردان فراهم کرد .این روش برای موضوعات علوم تجربی روش
بسیار مناسبی است ولی امروزه حتی در روان شناسی و سایر علوم انسانی نیز از آن استفاده می شود.
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برای انجام دادن آزمایش باید نخست وسایل و مواد الزم را فراهم آورد و دستگاه مورد نیاز را آماده کرد .آنگاه با
انجام و تکرار آزمایش ،مهارت و قوّه ی ابتکار را در دانش آموزان قدرت بخشید .می توان با انجام دادن آزمایش
هایی به عنوان سرگرمی های شیمی ،جادوهای شیمیایی و امثال آن افزون بر ایجاد عالقه به انجام آزمایش به
کسب مهارت های عملی نیز کمک کرد زیرا برای این نوع آزمایش ها نیز مهارت الزم است.

متأسفانه در حال حاضر ،اکثر آزمایشگاه های مدارس به دالیل مختلف فعال نبوده و در بسیاری از دبیرستان ها
آزمایش حتی به صورت نمایشی نیز انجام نمی گیرد.
یکی از دالیل ضعف طرح های شیمی در جشنواره های خوارزمی ،اهمیت ندادن به آزمایش و آزمایشگاه ها در
دبیرستان های کشور می باشد.

تجربه هایی برای بهتر شدن درس ازمایشگاه
برای هرچه بهتر شدن فعالیت های آزمایشگاهی شیمی در دوره ی متوسطه به کارگیری موارد زیر ضروری به
نظر می رسد:
با کوشش و همیاری اولیای مدارس به تأسیس یا تجهیز آزمایشگاه ،هرچند کوچک ،همت گمارده شود.کتاب آزمایشگاه شیمی برای هر سال تحصیلی با توجه به مطالب کتاب شیمی همان سال ،به طور مجزای ازکتاب درس تئوری تألیف گردد.
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در کتاب آزمایشگاه شیمی برای هر مفهوم مورد آزمایش ،چند آزمایش آورده شود که در صورت عدم برخیمواد و وسایل ،آزمایش حتماً انجام شود.
در برنامه هفتگی ساعات کافی و مناسب به حضور دانش آموزان به همراه دبیر و مربی در آزمایشگاه و انجامدادن آزمایش های الزم اختصاص داده شود.
مربی های مجرب و کارآمد در آزمایشگاه ها حضور داشته باشند.به ارزشیابی کار آزمایشگاهی اهمیت داده شود و در کارنامه دانش آموزان نمره آزمایشگاهی ثبت شده و درمعدل تأثیرگذار باشد.
سهمی از سئواالت کنکور ورود به دانشگاه ها به سئواالت آزمایشگاهی اختصاص داده شود.سهمی از سئواالت المپیادهای داخلی به سئواالت آزمایشگاهی اختصاص داده شود.در کتاب آزمایشگاه ،طراحی آزمایش نیز لحاظ شود تا فرصت تحقیق و پژوهش بیشتری به دانش آموزان دادهشود.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی های مختلف به ویژه به کارگیری  ITدر امر آموزش ،می توان با طراحی و به کاربردن یک آزمایشگاه مجازی ،آزمایش های متنوع و جالبی را بدون حضور در آزمایشگاه و بدون واهمه از

49

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش این تحقیق ارتقای شغلی با قیمت فقط 5
هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

مشکالتی که در اثر بی احتیاطی و عدم توجه به نکات ایمنی و عالیم هشدار دهنده به وجود می آید .،به راحتی
انجام داد.
جهت انجام آزمایش ها می توان از کیت های آزمایشگاهی میکروشیمی استفاده کرد .با این کیت ها و وسایلساده ای که در آن ها وجود دارد می توان آزمایش های ساده و مشابه آن چه در کتاب های آزمایشگاه آمده
است ،ترتیب داد.

نتیجه استفاده از تجربیات در درس ازمایشگاه شیمی
آزمایشگاه ها یکی از عرصه های مهم فعالیت در مدارس می باشند .در آزمایشگاه است که فراگیران بخش عمده
آموزش خود را دریافت می کنند .آنها ضمن آزمایش پدیده هایی را مشاهده می کنند که به ناچار باید درباره ی
آنها و پیدایش آنها بیندیشد و برای توجیه آنها به آزمایش های تازه ای دست بزند و با این شیوه است که
استعدادها شکفته می شود.

اگر می خواهیم پل ارتباطی بین مراکز صنعتی و تکنولوژی کشور و دنیای آفرینش از یک طرف و مراکز آموزشی
از طرف دیگر برقرار کنیم ،تنها راه آن اهمیت دادن به آزمایشگاه ها و تجهیز هرچه بیشتر آنهاست .آنگاه دانش
آموزان فعالیت های ذهنی خود را با تجربیات عملی در هم می آمیزند و روحیه ی خالقیت و نوآوری در آنها
افزایش می یابد.
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اقدامات خاص بنده به عنوان دبیر شیمی

ایجاد انگیزش در دانش اموزان برای یادگیری مباحث شیمی
یکی از کارهای بنده به عنوان دبیر شیمی ایجاد انگیزه در دانش اموزان برای یادگیری مفاهیم شیمی بود که در
نتیجه آن انگیزه دانش اموزان برای یادگیری شیمی بسیار زیاد شد .
انگیزش را میتوان عامل نیرودهنده ،هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد .انگیزش را به دو نوع درونی و
بیرونی تقسیم میکنند.
در نوع بیرونی آن یک عامل خارجی سبب افزایش انگیزه میشود(.انگیزه مفهومی دقیقتر از انگیزش است و به
یک رفتار خاص مربوط است) برای نمونه میتوان تشویق کالمی ،جایزه از طرف معلم و والدین و مواردی شبیه
این را نام برد.
در انگیزش درونی دو موضوع کلی وجود دارد :انگیزش ادراك کفایت و انگیزش ادارك خودمختاری(کنترل).
منظور از ادارك کفایت این است که فرد بر توانایی خود در فهمیدن و پیشرفت تحصیلی آگاهی یابد .منظور از
ادراك کنترلی این است که دانشآموز احساس کند موقعیت فعلی کامالٌ تحت کنترل اوست و هیچ اجباری در کار
نیست .البته نظریههای متعددی در زمینه یادگیری و انگیزش بیان شده است.و در مورد افزایش هر یک از انوع
ادراك ها و انگیزش ،راهکارهایی در منابع مختلف آمده است ولی به طور مختصر راهکارهای مورد تاکید ،در زیر
آورده شده است :
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 .1کم توجهی به دانش آموز ضعیف ،دادن تکالیف آسان و نشاندن در ته کالس اعتماد به نفس او را از بین
میبرد بنابراین باید نه تنها به دانشآموز ضعیف کم توجهی نکرد بلکه او به توجه بیشتر نیاز دارد و معلم
باید انتظار و پیشزمینهی ذهنی خود را نسبت به او عوض کند(نظریه انتظار معلم).
 .1کارهای خوب و مورد قبول دانش آموز را به توانایی و استعداد او نسبت ندهید بلکه به تالش او نسبت
دهید(نظریه اسناد یا نسبت دادن).
 .1رابطه معلم با دانش آموز باید با محبت و همراه با دلسوزی باشد.
 .2از دانش آموز حمایت آموزشی کنید .برای مثال موقع دادن تکلیف برخی از آنها را با توضیح کامل حل
کنید.
 .1آنچه را از دانش آموزان به عنوان هدف آموزشی انتظار دارید در آغاز درس به طور واضح به آنها بگویید.
 .1در شرایط مقتضی از تشویقات کالمی استفاده کنید ،اما نباید تشویق بیش از حد باشد ،زیرا اثر آن از
بین میرود (از تشویق کتبی هم حتی در ورقه امتحان میتوان استفاده کرد.).
 .1از آزمون و نمره به عنوان تشویق و وسیلهای برای بازخورد مطالبی که دانش آموز آموخته است ،استفاده
کنید .هرگز امتحان را وسیله تنبیه و ارعاب قرار ندهید.
 .1از خاصیت برانگیختگی مطالب استفاده کنید .محرك تازه  ،عجیب و پرمعنی سطح برانگیختکی را
افزایش و کنجکاوی را زیاد میکند .ولی مطلب نباید به قدری پیچیده باشد که به شکست بیانجامد و
ادراك کفایت فرد را کاهش دهد.
 .9مطالب آموزشی را از آسان به دشوار آموزش دهید .در این صورت هم در اثر دست یافتن به اندکی
موفقیت ادراك کفایت او را افزایش دادهاید و هم اینکه دانشآموز احتماالٌ با دریافت تشویق در این مورد
یک عامل انگیزش بیرونی هم دریافت میکند.
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 -14از ایجاد رقابت بین دانش آموزان به صورت فردی جلوگیری کنید .برای مثال موقع پرسیدن سوال ابتدا نام
دانشآموز را مشخص و سپس سوال را بپرسید نه اینکه اول سوال را بپرسید و منتظر داوطلب پاسخ دادن باشید
زیرا در این صورت افراد معینی پاسخ داده و تشویق دریافت میکنند و در دانش آموزان ضعیف انگیزش درونی
کاهش میباید .البته بر خالف این قضیه ایجاد رقابت بین گروهها اثر مثبت دارد.
 -11هنگام آموزش مطالب تازه از مثالهای آشنا استفاده کنید و در عوض موقع بیان کاربرد مطلب ،از موقعیتهای
تازه استفاده کنید.
 -11عالوه بر توضیح و تشریح مطالب درسی به طور کالمی سعی کنید از روشهای دیگر تدریس خصوصاٌ
روشهای مشارکتی و فعال ( مانند بحث گروهی ،بازیهای آموزشی و گزارش فردی و گروهی) نیز استفاده کنید.
 -11بین آسانی و دشواری تکلیف توازن برقرار کنید تا هم انگیزش پیشرفت را کاهش ندهد و هم موجب
شکست و ناکامی نگردد.
 -12تا آنجا که ممکن است مطالب درسی را به صورت معنی دار ( در ارتباط با موقعیتهای واقعی زندگی و مشابه
با زمینهی ذهنی دانشآموز) ارایه دهید و در حد امکان در انجام فعالیتهای آموزشی به دانشآموزان آزادی عمل
بدهید.
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افزایش انگیزه در درس شیمی
ایجاد آنگیزه در دانش آموزان امروزی که با تفریحات تازه و مشغله های ذهنی بسیار درگیرند ،مخصوصاٌ در
درسی مانند شیمی که هم مشکل و هم تقریباٌ ناملموس است کار دشوار و در عین حال خودش نوعی خالقیت
است .آنچه تا کنون آمد نظرات روانشناسان مختلف داخل و خارج کشور در زمینه افزایش انگیزش به معنای عام
آن در همهی دروس و مهارتها است .مولف مقاله با توجه به همه ی نظرات یادگیری و انگیزش که فقط بخشی از
آن در اینجا آمد ،و با توجه سوابق عملی خود و با آگاهی از نوع خاص آموزش در درس شیمی راهکارهای زیر را
برای افزایش انگیزه دانش آموزان برای آموختن عمیق و کاربردی شیمی در حیطه های مختلف پیشنهاد میکند.

آ) حیطه اختیارات مسئوالن باالدست:
 .1گردشهای علمی از مراکز آموزش عالی و مشاغل مربوط به شیمی و استفاده از تجارب افرادی که با
صنایع شیمیایی درگیرند ،در انگیزش دانش آموزان برای یادگیری بهتر این درس بی تاثیر نخواهد بود
(البته اگر چنین امکانی از طرف مدارس و کارگاهها و کاخانه های مختلف ایجاد گردد).
 .1بازنگری در کتب شیمی دبیرستان و پیشدانشگاهی و سواالت کنکورها ،تا دانش آموزان مجبور به حفظ
برخی مطالب نشوند و جنبه مفهومی مطالب را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

ب) حیطهی اختیارات معلم و مسئوالن باالدست
 .1رضایت مندی واقعی (نه شعار گونه) معلم شیمی از رشته و شغل خود و ابراز آن باعث انگیزش بیرونی و
درونی دانش آموزان میگردد .چه بسا افرادی که به خاطر عدم رضایت معلم خود از رشته و یا شغل خود
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حتی از ادامه تحصیل مایوس و ناامید شده و ترك تحصیل کرده اند.هر چند به نظر میرسد بیان برخی
مشکالت سر راه در انتخاب آگاهانه مسیر مفید است.
 .1طرح موضوعاتی در زمینه صنایع مختلف و نوین شیمیایی در جلسات گروههای آموزشی و برگزاری
دورههای ضمن خدمت در این زمینه و بهتر از آن تشکیل اتاق هم اندیشی صنعتی معلمان شیمی.

پ) حیطهی اختیارات معلم و مسئوالن مدرسه
 .1برای برانگیختن ادراك کفایت دانشآموزان ،آنها را با سواالت شیمی دبیرستانهای کشورهای دیگر و یا
سواالت المپیادهای مختلف آشنا کنید تا خودشان را در جامعه جهانی که رو به توسعه است احساس
کنند.
 .1سواالت امتحانی مختلف را به شیوهای جذاب و متنوع طراحی کنید .شکل سنتی سواالت تکراری و
خسته کننده شده است.
 .1با کمک دبیران سایر دروس از کارهای عملی دانش آموزان نمایشگاههای کوچک در مدرسه و اگر شد،
در منطقه/ناحیه تشکیل دهید .این امر هم تشویقی برای صاحبان اثرها و هم جرقهای برای ایجاد
اثرهای دیگر توسط سایرین خواهد شد.
 .2برگزاری همایش دانش آموزی شیمی حتی با امکانات و سطح علمی پایین.
 .1شناسایی و راهنمایی دانش آموزان مستعد به پژوهش واقعی در پژوهش سراهای دانش آموزی
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ت) حیطه اختیارات معلم
 .1شخصیت واال و دست نیافتنی دبیر شیمی (و البته هر معلمی) عاملی برای جذب و شیفتگی دانشآموز
به معلم و متعاقب آن عالقهمندی به درس معلم میشود .لذا فراتر از مطالب شیمی باید ،خود معلم
انسانی وارسته و دارای ابعاد مثبت شخصتی باشد.
 .1از آنجا که شیمی علمی ذهنی است ( مخصوصاٌ در دبیرستانهای ما که وسایل آزمایشگاهی کاملی وجود
ندارد) لذا بیان جنبههای کاربردی این علم و نقش آن در زندگی روزمره ما موجب برانگیختن حس
کنجکاوی در دانشآموزان میشود .بهتر است در مواردی ،گرایشهای مختلف شیمی و کاربرد و وظیفه هر
یک و نیز شیوههای ادامه تحصیل را در این رشته در مقاطع باالتر ،به اطالع دانشآموزان برسانید.
 .1برای خارج کردن دانشآموزان از ابهام اینکه سرانجامِ کسی که شیمی را ادامه میدهد چه میشود ،بهتر
است برخی چهرههای ایرانی و یا خارجی موفق و مشهور در این زمینه را معرفی کنیم.
 .1استفاده از روشهای فعال تدریس مانند روش همیاری .البته در این مورد نیز همکاری و توجیه بودن
مسئوالن مدرسه مهم است.
بی شک میدانیم که عصر حاضر عصر انفجار اطالعات است .بر فرض که یک معلم شیمی همه چیز را
درباره علم شیمی بداند(امری کامالٌ ناممکن) آیا این اطالعات را میتوان در فرصت اندك کالٌ به
دانشآموزان منتقل کرد .و آیا این کار جز حفظ مطالب ،کمکی هم به حل مشکالت جامعه بشری خواهد
کرد .با این روش ما در آینده چند درصد از علم جهان را تولید خواهیم کرد؟ اما اگر از روشهای فعال
استفاده کنیم انگار به جای دادن یک ماهی ،ماهیگیری را یاد دادهایم .فرض کنیم اطالعات یک معلم
دریایی بیانتها باشد ،اگر بخواهیم این دریا را به دانشآموزان منتقل کنیم چه راهی بهتر است؟ آیا القای
این اطالعات آنهم به طور کامل _ اگر ممکن باشد -نتیجهای جز این دارد که فرد دیگری که از نظر
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معلومات عیناٌ شبیه معلم است تربیت خواهد شد؟ ولی اگر اجازه دهیم دانشآموز در این دریا با قایق
عقلش بگردد و آنچه را الزم دارد صید کند و سپس با فرآوری محصول صید خود به نتایج و معلومات
تازهتری برسد ،آیا باز هم معلومات ،صرفاٌ منتقل شده یا اینکه عالوه بر انتقال ،افزایش نیز یافته است؟
در تدریس فعال دانشآموز از میان انبوه اطالعات با توجه به استعداد و توانایی ذهنی خودش با اختیار،
برخی مطالب را بر میگزیند و چون در این صورت ادراك کنترلی او افزایش مییابد بنابراین با موفقیت
روبرو شده و این موفقیت با انگیزش مضاعف او را به دریافت بقیه مطالب سوق خواهد داد.
 .1در ارتباط با شیمی پروژههای مختلفی که زیاد ساده و یا زیاد مشکل نباشند ،پیشنهاد کنید .کارهای
گروهی و کاردستی و تحقیق دانشآموزان را واقعاٌ در ارزشیابیها مدنظر قرار دهید و فقط نمره مثبت به
این پروژهها در نظربگیرید .در هنگام پیشنهاد یک پروژه یا تحقیق ،کتابها ،مجالت در
دسترس دانشآموزان و همچنین آدرس سایتهای مفید برای آن موضوع را در اختیار دانشآموزان قرار
دهید(حمایت آموزشی).
 .2از وسایل کمک آموزشی موجود حداکثر استفاده را بکنید تا مطالب هر چه بیشتر جنبهی عینی و
ملموس پیدا کنند .از وسایل معلم ساز هم میتوان در سرکالس استفاده کرد مثالٌ دیده شده که ساختن
یک چهاروجهی با کاغذ در ارایه درس اشکال هندسی مولکولهایی مانند متان و  ...بسیار جذاب و مفید
واقع شده است .در این زمینه میتوان دانشآموزان را نیز به ساختن وسایل کمک آموزشی(برای آنانکه در
کارهای عملی موفقترند) و یا طراحی و نوشتن نرمافزار شیمی (برای عالقهمندان به رایانه) راهنمایی و
تشویق کرد.
 .1آموختن برخی مطالب جالب شیمی که جنبه سرگرمی و چشم بندی دارد موجب برانگیختن آنها به
یادگیری مطالب بیشتر خواهد شد(مانند جوهرهای نامرئی ،تغییر رنگهای غیرمنتظره و  .)...انجام
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آزمایشات جالب و حیرتانگیز شیمی برای افزایش احساس کاربردی بودن مطلب بسیار مفید و موثر واقع
میشود.
 .1نقش شیمی را در زندگی روزمره ما به روشنی تمام بیان کنید تا دانشآموزان از مطالعه درس شیمی
احساس بیهودگی و خستگی نکنند.
 .1ترغیب دانش آموزان به استخراج و طراحی انواع سواالت از کتاب و جزوه درسی باعث میشود
دانشآموزان هنگام طرح سواالت وه ویژه سواالت چهرگزینهای به نکات ریز مطلب توجه کنند و این
عمل همانند جورچینی که کودك را به خود جذب میکند ،دانشآموز را مجذوب خود خواهد کرد.
 -14تشکیل گروههای خبرنگاری شیمی در هر کالس برای جمعآوری اخبار جدید درباره شیمی.
 . -11سعی کنید از دانشآموزان در ارایه درس و آوردن مثالهای عملی از موضوع مورد بحث کمک بگیرید .این
امر عالوه بر اینکه آنان را به چالش وامیدارد گاهی اطالعات خوبی را هم در اختیار معلم قرار میدهد.
 -11بیان مطالب اندکی فراتر از سطح کتاب باعث بازتر شدن دید دانشآموزان شده و فهم مطالب اصلی را آسانتر
میکند .به همین دلیل معرفی کتب شیمی دانشگاهی و حتی نشان دادن و تدریس چند صفحه از مطالب جالب
آنها(البته بدون ارزشیابی) مفید خواهد بود.
 -11ذکر تاثیر شیمی در رشتههای مختلف کنکور سراسری و آزاد و همچنین بیان ارتباط شیمی با سایر رشتهها
خصوصاٌ رشتههای نو مانند شیمی هستهای ،نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی و بیوشیمی و همچنین معرفی مشاغلی
که یک فارغالتحصیل شیمی به راحتی میتواند آن را انتخاب کند در ذهن دانشآموزان آیندهای روشنتر ترسیم
می کند.
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 -12برای این سوال اکثر دانشآموزان پاسخ قانع کننده ،منطقی و جوان پسند پیدا و ارایه کنید هر چند مستقیماٌ
از شما نپرسند " اگر شیمی اینقدر مهم و پولساز است پس چرا دبیران شیمی خودشان از این منبع عظیم ثروت
استفاده قابل قبولی نکردهاند؟ "

بررسی کلی ایجاد انگیزش برای یادگیری شیمی حاصل تجربیات بنده
بر اساس تمام نظریههای یادگیری  ،به نظر میرسد به طور کلی توجه کردن به تفاوتهای فردی دانش آموزان و
استفاده از روشهای متناسب برای افراد و کالسهای مختلف به جای تاکید بر یک روش خاص برای بهینه کردن
نتیجه آموزش مفید است .شاید اشکالی عمومی برای این پیشنهادها کمبود وقت کالس باشد ولی قرار نیست هم
روشها را در یک کالس پیاده کنیم ،با توجه به تفاوتهایی که بین کالسهای مختلف وجود دارد برخی روشهای
مفید را انتخاب خواهیم کرد .باید دقت کرد که هر چند برخی دانشآموزان از شیمی خوششان نمیآید اما حتماٌ
در درسها یا مهارتهای دیگری عالقه و توانایی زیادی دارند و معدود افرادی پیدا میشوند که بی دلیل به کاری
عالقهمند یا از آن فراری باشند .هیچ عالقهای بی دلیل نیست.
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نکات کلیدی ویژه حاصل تجربیاتم برای مطالعه کنکوریها در درس شیمی

روش مطالعه درس شیمی برای کنکوریها

 -1جایگاه:
شیمی در گروه ریاضی و تجربی یک درس اختصاصی محسوب میشود و  1برابر دروس عمومی ضریب دارد .اما
با توجه به اولویتهای انتخاب رشته و اینکه رشتهی مربوط به آن اولویت در چه زیرگروهی باشد ،ضریب آن
نسبت به دیگر دروس اختصاصی تغییر خواهد کرد.
در گروه تجربی پس از درس زیستشناسی ،شیمی دومین درسی است که موردتوجه داوطلبان واقع میشود و
زمان مطالعه را به آن اختصاص میدهند .همین امر باعث میشود با وجود یکسانبودن کتاب درسی و تعداد
واحدهای درسی در گروه ریاضی و تجربی ،معموالً سطح نمرات شیمی دانشآموزان تجربی از ریاضی باالتر و در
کنکور نیز درصد باالتری را کسب کنند.
در گروه ریاضی جایگاه درس شیمی پس از ریاضی و فیزیک است و ساعات مطالعهی آن کمتر از درسهای
ریاضی و فیزیک میباشد .چون قسمت زیادی از مطالب درس شیمی حفظی است .برخی از دانشآموزان رشتهی
ریاضی اقبال کمتری به آن نشان میدهند و حتی زمان کمتری از برخی دروس عمومی برای شیمی میگذارند.
در مقابل دانشآموزانی که برای درس شیمی وقت مناسبی میگذارند ،نسبت به دیگر دانشآموزان رشتهی
ریاضی از یک جهش قابلتوجه در رتبه و تراز کلی برخوردار میشوند .با توجه به نزدیکبودن رقابت میان قسمت
عمدهی شرکتکنندگان در دروس ریاضی و فیزیک ،شیمی درس تعیینکننده میشود و باعث جهش رتبهی
آنها میشود.
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 -2محتوای کلی:
قسمت عمدهی درس شیمی و محتوای آن در مقایسه با دروس دیگر ساده و قابلفهم است و بهدلیل ارتباط
مستقیم آن با زندگی روزمرهی دانشآموزان بهنحوی با آن ارتباط برقرار میکنند و مطالعه و وقتگذاشتن در این
درس ،بهسرعت نتیجه میدهد و باعث رشد سریع درصد و نتایج آزمونها میشود و چون یک درس اختصاصی
است ،رشد آن باعث کسب رتبهی مناسبتر و تراز باالتری شده و موجب تقویت روحیهی دانشآموزان خواهد
شد.

 -3منابع آزمون:
کتاب شیمی سال دوم با  1بخش ،کتاب شیمی سال سوم با  1بخش و کتاب پیشدانشگاهی با  2بخش منابع
طرح سؤال شیمی در آزمون سراسری و آزاد هستند .از نظر تعداد سؤالهای مطرح شده ،این سه کتاب تقریباً
اهمیت یکسانی دارند .هم در کنکور  11و هم در کنکور  11 ،11سؤال از سال دوم 11 ،سؤال از سال سوم و 11
سؤال از کتاب پیشدانشگاهی طرح شده است.
از نظر محتوای علمی و سختی مباحث ،بخش شیمی سال دوم ،بخش یک شیمی سال سوم و بخش  1و 2
شیمی پیشدانشگاهی دارای مطالب مفهومیتر و مشکلتری میباشند.
از سال  1112تا سال  1191از کتابهای شیمی در کنکور سراسری سؤال طرح شده و این مجموعهی سؤالها،
مهمترین منابع تست استاندارد دردسترس میباشند و داوطلبان برای ارزیابی خود ،باید حتماً پس از تدریس
دبیران به حل آنها بپردازند.
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مجموعهی تستهای کنکورهای سراسری و آزاد که مربوط به قبل از سال  1191میشوند و از کتابهای جدید
طرح نشدهاند ،باید توسط اساتید خبره ،گزینش و بسیاری از آنها که مربوط به مطالب حذف شده است ،تغییر و
ویراستاری شوند.
در برخی از کتابهای کمک درسی که شامل این مجموعهی سؤالها است ،این گزینش بهدرستی انجام نشده
است و دانشآموزان در هنگام بررسی این تستهای قدیمی ،باید متوجه این موضوع باشند.

 -4مهمترین منبع مطالعه:
مهمترین منبع برای مطالعه ،متن کتاب درسی است .هیچ کتاب کمک آموزشی یا جزوهی درسی نمیتواند جای
کتاب درسی را بگیرد .تمام سؤالها با توجه به متن کتاب درسی ،طرح میشوند .سؤالهای مطرحشده در متن
کتاب درسی در قالب “فکر کنید”ها یا “همچون دانشمندان” همیشه از جمله مهمترین منابع طرح سؤال
محسوب میشوند و باید توسط دانشآموزان حل و بررسی شوند.
در کنکور  11و  11تعداد  1تا  1سؤال ،بهصورت نقطهچین و جای خالی مطرح شدهاند .در برخی از اینگونه
سؤالها ،جملهای از کتاب درسی که حاوی یک مفهوم یا تعریف مهم است ،بهصورت ناقص و با جای خالی داده
شده است و در برخی دیگر موضوعی یا مفهومی درسی ،بهصورت جای خالی پرسیده شده است و طرح اینگونه
سؤالها ،به معنای تسلط داوطلبان به متن کتاب درسی میباشد.
استفاده از شکلها ،جدولها و نمودارهای کتاب درسی ،بهعنوان سؤال ،یک شیوهی رایج طرح سؤال است .در
سال  2 ،11سؤال در رشتهی ریاضی و  1سؤال در رشتهی تجربی اینگونه بوده است و در سال  11آمار آن به
ترتیب 2 ،سؤال بوده است .گاهی قسمتی یا یکی از اجزاء مشکل حذف میشود و از آن سؤال پرسیده میشود.
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طرح اینگونه سؤالها ،به این معناست که داوطلبان باید عین شکلها و نمودارهای کتاب درسی را بهخاطر
بسپارند و بدانند آن شکل به چه منظوری استفاده شده است.
برخی از تستها جنبهی محاسباتی دارند و شامل اعداد اعشاری میشوند که قابل سادهکردن نبوده و جزو
محاسبات وقتگیر محسوب میشوند .با توجه به ممنوعبودن استفاده از ماشینحساب ،به نظر برخی دانشآموزان
حل اینگونه تستها وقت زیادی میبرد و ضرورت ندارد ،درحالی که در عمل ،وقت مناسبی را میگیرند و
برخالف تستهای مفهومی و شبههدار ،حتماً به جواب درست میرسند .زمانگذاشتن و حل این تستها کامالً
توصیه میشود.
هزچند مطالب “بیشتر بدانید”ها در متن کتاب درسی جزو منابع طرح سؤال آزمون نمیباشند ،اما نباید کامالً
نادیده گرفته شوند.
مطالب “بیشتر بدانید” را میتوان به دو دستهی کلی تقسیم کرد .برخی از آنها کامالً مکمل درس میباشند.
مثل نظریهی اسید و باز لوویس در صفحهی  11و یا نحوهی عملکرد شناساگرها در صفحهی  12که مانند
مطالب متن کتاب برای درك مفاهیم به آنها نیاز داریم .برخی دیگر مطالب کامالً حاشیهای هستند که به
تکمیل معلومات عمومی و مطالب جالبتوجه علمی میپردازند .مثالً بیشتر بدانید صفحهی  11در مورد عملکرد
اسید معده ،مطالعهی این بیشتر بدانیدها ،برای کنکور اهمیت کمتری دارد و به خاطرسپردن جزئیات آنها
اولویت ندارد.

 -5خالصهنویسی یک مهارت مهم:
خالصهبرداری از مطالب حفظی مخصوصاً در مورد فصلهایی مثل فصل  1و  1سال دوم ،بهصورت فلشکارت یا
فیش جعبه الیتنر ،در به خاطرسپردن آنها بسیار مؤثر است و کامالً توصیه میشود.
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یک خالصهنویسی خوب حتماً باید پس از یک یا چندبار مطالعهی دقیق و عمیق متن صورت گیرد .در متن
خالصهشده ،فقط موضوعاتی نوشته میشود که اهمیت بیشتری دارند و ممکن است فراموش شوند و با
کوتاهترین جمالت و عبارتهایی که مفهوم را میرسانند ،نوشته میشوند.
بهتر است در هر صفحه یا فیش ،خالصهبرداری یک موضوع و مطلب نوشته شود تا پس از به خاطرسپاری بتوان
آنها را از دیگر فیشها جدا کرد.

خالصهنویسی هر فرد تنها برای خود آن فرد قابل استفاده است ،به عبارت دیگر ،هر دانشآموز باید خالصههای
مربوط به خود را شخصاً تهیه کند .ممکن است یک مطلب خالصهشده برای یک دانشآموز مهم و برای
دانشآموز دیگر ،یک موضوع بدیهی باشد که نیاز به خالصهشدن ندارد.
نوشتن خالصهها ،در به خاطرسپردن آنها کمک میکند زیرا سطح عمیقتری از حافظه ،هنگام نوشتن استفاده
میشود .بهتر است هنگام نوشتن خالصهها ،آنها را با صدای بلند بخوانیم ،بهطوریکه حافظهی شنیداری نیز در
به خاطرسپردن همزمان با نوشتن کمک کند .نباید خالصهنویسی را به نوعی تلفکردن وقت تصور کرد.
وقتیکه برای خالصهنویسی استفاده میشود ،جزو ساعتهای مطالعهی آن درس است و به هنگام استفاده از
خالصهها برای مرور مطالب ،چندین برابر باعث صرفهجویی در وقت مطالعه خواهد بود.
بهترین وقت تهیهی خالصهها در تعطیالت تابستان و در طول سال تحصیلی است و باید حتماً قبل از تعطیالت
عید تمام شود و بیشترین استفاده از خالصهها ،در ایام مطالعات جمعبندی و بعد از تعطیالت عید است
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روش تدریس بهتر ،مهارت تدریس ،تدریس موفق ،تدریس شیمی
-1دانش آموز خود را بیشتر بشناسید .
اینکه یک معلم مطالب درسی را کامال بلد باشد برای تدریس کفایت نمیکند بلکه یک معلم بایستی شناخت
خوبی از استعدادها و تجارب گذشته و نیز نیازهای کسانی را که میخواهد آموزش بدهد داشته باشد اولین
نکتهای که باید گفته شود این است که موقعیت ما در حال حاضر چیست و قرار است به کجا برسیم توجه داشته
باشیم که رسیدن به مقصد بایستی به اتفاق دانشآموز باشد.
1زمانی که معلم یک محیط امن برای فراگیران فراهم نماید فراگیران قادر به انجام ریسک هستند .اگر معلم یک فضای مناسب برای دانشآموزان ایجاد نماید استعدادها و قابلیتهای دانشآموزان شکوفا میگردد.
بنابراین نگاه تحقیرآمیز به پاسخهای غلط نیز از سوی معلم عواقب بدی را بدنبال دارد زیرا قدرت بیان موضوعات
و دیدگاههای آنان را کاهش میدهد لذا بایستی به تمامی عکسالعملها اعم از درست یا غلط با نگاه احترام
برخورد شود .اگر این فضا فراهم شود قدرت ریسکپذیری دانشآموزان افزایش و استعدادهای آنان شکوفا
میگردد .
1مدرسان بزرگ هم اشتیاق و هم هدفداری را به دانش آموزان انتقال میدهند .اختالف بین مدرس خوب و یک مدرس عالی ،تخصص آنان نیست بلکه مربوط به اشتیاق و عالقه آنان است و
این اشتیاق مسری است .اگر معلم دارای عالقه و اشتیاق باشد دانشآموزان نیز اشتیاق و عالقه نشان میدهند.
لذا یک فضای مناسب برای کار و فعالیت مشترك ایجاد میگردد .
2-زمانی که معلم مشخص کند دانشآموزان چه چیزهایی را بایستی یاد بگیرند آنها بهتر فرا میگیرند .
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زمانی که مدرس موقعیت کنونی و مقصد را دقیقا برای فراگیران تشریح نماید ،توان یادگیری آنان افزایش می
یابد ،لذا در شروع هر مبحث بهتر است اهداف و نکات مهم ذکر شود .هم چنین بایستی یادآوری شود که فهم
چه میزان از مطالب پراهمیت و ضروری است .این شیوه توانایی دانشآموزان را در یادگیری افزایش میدهد .
1مطالب را واضح و روشن بیان نمایید ،اگر چه نمیتوانید آنها را ساده کنید .یکی از خصوصیات معلمان قوی ،توانایی آنان در شکستن مسائل پیچیده و سادهسازی و قابل فهم نمودن مسائل
است .بنابراین اگر یک مطلب پیچیده را نمیتوانید کامال ساده نمایید ،آنرا به وضوح برای دانشآموزان شرح
دهید .
1بدون فدا کردن اعتماد پذیری ،آسیبپذیری را تمرین کنید .از نظر برخی از مردم ،معلم یا رهبر بودن به معنی دانستن همه پاسخهاست .بعضی اوقات (نمیدانم) بهترین
پاسخ یک معلم است .به جای از دست دادن اعتبار ،معلم اعتماد دانشآموزان را جلب مینماید و این اعتماد
اساس یک رابطه مولد است .همگی ما میدانیم که کامل بودن یک نقاب است ،بنابراین به افراد پشت نقاب (همه
فن حریف) اعتماد نمیکنیم زیرا آنها با ما صادق نبودهاند .پذیرفتن چیزهایی که نمی دانید نشان میدهد که
شما هنوز در حال یادگیری هستید به این معنی که خود معلم هنوز فراگیر است .
1از اعماق وجودتان آموزش دهید .بهترین روش تدریس روش فرموله شده نیست ،بلکه این میتواند یک امر مشخص باشد .افراد مختلف یک
داستان را به شیوههای مختلف تعریف میکنند .به عبارت دیگر ما همانطور که خودمان هستیم آموزش میدهیم.
اگر ما کامال خودمان را نشناسیم ،نمیتوانیم کامال دانشآموزانمان را بشناسیم ،بنابراین نمیتوانیم با آنها ارتباط
برقرار نماییم .
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1نکات مهم را تکرار کنید .اگر میخواهید دانشآموزان یک مطلب اساسی را همیشه به خاطر داشته باشند ،آن را بیش از یک بار تکرار
نمایید .وقتی مطلبی را برای اولین بار ذکر مینمایید آن مطلب تنها شنیده می شود بار دوم تکرار مطلب
شناخته میشود و بار سوم مطلب آموخته میشود  .اما تکرار موضوع باید به شیوهای باشد که سبب خستگی
دانشآموزان نشود و یک معلم باتجربه یک مطلب مهم را در عین حال که چندین بار تکرار مینماید اما هر بار به
شیوهای مطلب را بیان میکند که برای شنونده جذاب باشد .
9شما خودتان اطالعات را ارائه نمیدهید .شما به دانشآموزان چگونه فکر کردن را آموزش میدهید .آخرین چیزی را که میخواهید انجام دهید این است
که روبروی آنها بایستید و به آنان بگویید که چه کار انجام دهند .بهترین معلمان آنهایی هستند که به پاسخهایی
که فکری پشت سر آن نیست کمتر عالقه نشان میدهند ،به عبارت دیگر این معلمان به دانشآموزان یاد
میدهند که چطور فکر کنند نه اینکه چه فکری بکنند .
14معلمان خوب ،سئواالت خوب میپرسند .معلمان قوی و موثر این مطلب را بخوبی میدانند که یادگیری جستجوی ندانستهها یا نشناختههاست و بهترین
روش برای درك و جستجوی ندانستهها ،سئوال است .طبیعتا این سئواالت به صورت سادهای که پاسخ آنها آری
یا خیر باشد نیستند ،بلکه سئواالتی مد نظر میباشد که دروازهای را به سوی درك عمیقتر موضوع میگشاید.
برای مثال  :این دستگاه چگونه کار میکند؟
11-صحبت کردن را قطع کنید و گوش دادن را آغاز نمایید .
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یکی از روشهای موفق در تدریس این است که شما نیز به صحبتهای دانشآموزان با دقت گوش فرا دهید .توجه
داشته باشید که یادگیری موثر مانند یک خیابان دوطرفه است ،به عبارت دیگر (گفتگوی دوطرفه) است نه
(بحث دوطرفه ).
11بیاموزید به چه چیزی باید گوش دهید .به منظور جلوگیری از مباحث انحرافی که ممکن است سبب اتالف وقت شود با افکار خود به دانشآموزان نشان
دهید که به کدام یک از مباحث طرح شده آنها عالقهمندید و به چه مسائلی عالقه ندارید .
11به دانشآموزان اجازه دهید همدیگر را آموزش دهند .افراد مانند قطعات و اجزای اطالعات و دانش هستند ،به همین دلیل این امر هر شخص را گاه تبدیل به معلم و
گاهی آموزنده مینماید .
12از روشهای مشابه و یکسان برای تمامی افراد استفاده نکنید .معلمین بزرگ اعتقاد دارند که هر دانشآموز میتواند یاد بگیرد ،اما شیوههای یادگیری متفاوت هستند .برخی از
آنها بصری ،برخی سمعی و برخی خالصه و چکیده را دوست دارند و برخی با خواندن ،خوب یاد میگیرند.
بنابراین معلم باید شیوه چند بعدی را برگزیند .اتخاذ یک روش ثابت برای تدریس به هیچ وجه موفقیتآمیز
نیست ،زیرا ممکن است یک روش که برای تعدادی از دانشآموزان مفید واقع میشود به نیازهای دیگران پاسخ
ندهد .
11-هیچگاه آموزش را متوقف نکنید .
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آموزش موثر در حقیقیت کیفیت ارتباط بین معلم و دانشآموز است .این ارتباط با پایان کالس تمام نمیشود،
لذا بیشتر از آنچه که دانشآموزان تالش کنند که اطالعات درسی را فرا گیرند ،شما تالش نمایید که اطالعات را
به آنان انتقال دهید .
11تعادل در آموزش را رعایت کنید .آموزشها الزم است به بهترین و مؤثرترین شیوه ارائه شود تا دانشآموزان بیشترین بهره را از آن بگیرند .توجه
داشته باشید شما تنها کسی نیستید که قرار است دانشآموزان از شما مطالب را یاد بگیرند .آنها میتوانند هم از
خودشان و هم از همشاگردیهای خود مطالب را بیاموزند .بنابراین یادگیری مانند رئوس یک مثلث است که تنها
یکی از آنها شما هستید .اعتقاد به این است که ویژه تکالیفی که به آنها ارائه میشود باید در حدی باشد که
عالوه بر آن که دانشآموز به هدف نهایی خود یعنی فراگیری بهتر و موفقیت بیشتر دست یابد ،امکان رشد ابعاد
دیگر شخصیت او را نیز فراهم کند .به این معنی که اگر ذهن دانشآموزان تنها به سوی آموزش ،بدون پرورش و
تفریح متمرکز شود ،او به فردی فرسوده ،خسته ،عصبی ،گوشهگیر و یک بعدی تبدیل شده و آنطور که باید،
شکوفا نخواهد شد .
11به تغییـرات حساس باشیم .معلم نخستین شخصی است که از تغییرات ،چه مثبت و چه منفی مطلع میشود .به عقیده روانشناسان به هر
میزان معلم ارتباط صمیمانهتری با دانشآموزان داشته باشد ،به همان میزان شناسایی ضعفها و قوتها آسانتر
و سریعتر خواهد بود .تمرکز دقیق معلم بر روی رفتار دانشآموزان حین تدریس نخستین گام برای شناسایی
وضعیت دانشآموزان است .حرکتهای نابهجا ،حواسپرتی ،خستگی  ،عصبانیت و بیتفاوتی ،شیطنت و بینظمی
و  ...همگی رفتارهایی است که در زمان تدریس معلم به خوبی نمایان میشود .توجه به اینگونه تغییرات به
راحتی معلم را برای شناسایی و حل مسائل و مشکالت دانشآموز راهنمایی میکند .
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11نگه داشتـن دانشآموز در فضای یادگیـریمعلمان باید موقعیتهایی را در کالس به وجود آورند که باعث حفظ و نگهداری )(holding power
دانشآموزان در فضای یادگیری شود .چنین موقعیتهایی این امکان را فراهم میسازند که دانشآموزان به طور
پیوسته در فرآیند یادگیری مشارکت داشته باشند و این مشارکت تداوم یابد .به عبارت دیگر ،این موقعیتها،
قدرت نگهداری و حفظ توجه و مشارکت دانشآموزان را از مزاحمت ها و عوامل پرتکننده حواس حفظ
میکنند .
19رفتارهای کالسـی معلمانبه عقیده بسیاری از پژوهشگران آموزشی ،همبستگی معناداری بین بعضی از رفتارهای معلمان و پیشرفت
تحصیلی شاگردان وجود دارد .دکتر سیف به نقل از) ، (Rasenshine & Furstهشت متغیر آموزشی یا رفتار
کالسی معلمان را که با یادگیری شاگردان رابطه و همبستگی معنیداری دارد معرفی کردهاند .
این متغیرها عبارتند از :
روشنی توضیحات معلم در کالس .انعطاف پذیری در روش آموزش .اشتیاق در کار ،شامل تحرك در کالس ،حرکات سر و دست و نوسان صدا .احساس مسئولیت در عمل ،شامل تاکید بر یادگیری و فعالیت شاگردانفرصت یادگیری به شاگردان برای یادگیری مطالب تا سر حد تسلط .بکارگیری عقاید شاگردان ،شامل تشویق به اظهار نظر و تایید نظریات آنها .71
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استفاده از مطالب سازمان دهنده شامل مرور کردن مطالب و ایجاد ارتباط مطالب درسی با یکدیگر .-طـرح سوالهای دارای سطوح مختلف ،از جمله سوالهایی که با چه ،کجا و چگونه شـروع میشود .

روش های خاص آموزشی که بنده در تدریس شیمی استفاده کردم :

آموزش شیمی به صورت دو بُعدی
«جانستون» ( )1991معتقد است که برای رسیدن دانشآموزان به یک درك صحیح از علم شیمی ،باید آنها
بتوانند در سه سطح مختلف تفکر به یادگیری بپردازند .این سه سطح که در قالب یک نمایه مثلثی شکل ارایه
میشوند ،شامل سطوح ماکروسکوپی ،مولکولی و نمادی میباشند.
در سطح ماکروسکوپی ،مشاهده عینی مواد شیمیایی و تغییرات آنها با استفاده از فعالیتهای آزمایشگاهی و
مهارتهای مربوطه و مرتبط ساختن نظریهها و نمادهای ارائه شده درمحتوای درسی با اشیای فیزیکی و وسایل
اندازه گیری مورد نظر است ( .)1442Hofstein,
در سطح نمادی ،تبیین پدیدههای شیمیایی ،تغییرات انرژی و نظریههای علمی در قالب معادلههای ریاضی و
نمادهای شیمیایی همراه با حل مسئله و «کاربرد اعداد» هدف اصلی آموزش شیمی میباشد.
در سطح مولکولی رفتار اتمها ،یونها و مولکولها در تبدیل های شیمیایی و ارائه پنجرههایی برای مشاهده دنیای
مولکولی با استفاده از نمودارها ،جدولها ،استفاده از مدلها و نرمافزارهای شبیهسازی مجازی در دستور کار قرار
دارد .استفاده وسیع از انیمیشنهای رایانهای ،شبیهسازیها ومدلهای مولکولی پویا ،انجام آزمایش در یک
آزمایشگاه مجازی و  ...منجر به تغییر نگرش و توانایی دانشآموزان در تجسم مولکولها ،یونها و اتمها و
همچنین تغییرات شیمیایی صورت گرفته در سطح مولکولی میشود.
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باید توجه داشت که یادگیری و درك مفاهیم شیمی به خاطر پدیدههای شیمیایی پیچیده و غیر قابل لمس،
اغلب دشوار است .در فرایند یاددهی و یادگیری شیمی ،معلمان و دانشآموزان با نظریهها و فرضیههایی روبرو
هستند که به راحتی قابل تجسم نیستند .بررسی ویژگیها و رفتار مواد شیمیایی که در اندازههای مولکولی و
اتمی هستند و با چشم مسطح و حتی میکروسکوپ های قوی نیز قابل مشاهده نیستند ،اغلب مشکل است و
منجر به کجفهمی میگردد .همچنین برخی پدیدههای شیمیایی را به لحاظ محدودیت زمانی و یا ایمنی،
نمیتوان در آزمایشگاه مدرسه تجربه کرد .برای این منظور استفاده از شبیهسازی ،ساخت مدل و نیز
انیمیشنهای رایانهای پیشنهاد شده است .استفاده از مدلها و شبیهسازیها کمک بسیار زیادی به درك عمیق و
مفهومی شیمی نموده و بسیاری از کجفهمیهای رایج را برطرف میسازد ( .)1441Badrian,

آموزش شیمی به صورت سه بُعدی
پیشرفتهای اخیر در علوم تربیتی و نیز مشخص شدن شیوه یادگیری دانشآموزان ،به پژوهشگران آموزشی
کمک کرد تا بتوانند انتظارات آموزشی خود را به درستی مشخص کنند .باید توجه داشت که هدف از آموزش
شیمی در دوره متوسطه تربیت شیمیدان نیست .اگر یکی از اهداف آموزشی عالقمند نمودن دانشآموزان به علم
شیمی و ادامه تحصیل در آن رشته باشد ،باز میتوان با احتمال به یقین گفت که قرار نیست همهی دانشآموزان
در رشته شیمی ادامه تحصیل داده و در آینده شیمیدان شوند.
هدف اصلی از آموزش شیمی در دورهی متوسطه این است که فعالیت های انجام گرفته در فرایندهای یاددهی و
یادگیری شیمی وسیلهای شود برای آموزش مهارتهای زندگی ،حل مسئله ،کاوشگری و ارتقای سطح سواد
شیمی .در این رویکرد ،شیمی در خدمت آموزش است و از جاذبههای علم شیمی برای پیشبرد اهداف آموزشی
بهره گرفته میشود .هدف ذکر شده در آموزش شیمی را میتوان از منظر عوامل انسانی ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و نیز فناورانه به شرح زیر بررسی کرد:
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 .1بافت سیاسی ،اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و همچنین مالحظات تاریخی و فلسفی ،با درك ما از مفاهیم
شیمی ،واکنشها و فرایندهایی که به دانشآموزان وعموم مردم آموزش داده میشود ،ارتباط زیادی
داشته و بصورت در هم تنیده است.
.1

اگر آموزش شیمی در سه بعد ماکروسکوپی ،نمادی و مولکولی به صورت مجزا از سایر حیطهها از جمله

فناوری و جامعه صورت گیرد ،در این صورت نمیتوان انتظار ارتقای سطح سواد شیمی در دانشآموزان را داشت.
انجام پژوهش ،حل مسئله ،کاوشگری و ارتباط دادن منطقی بین علم -فناوری ،جامعه و محیط زیست به
دانشآموزان کمک خواهد کرد تا عالوه بر کسب دید چند رشتهای و چند بُعدی در یادگیری شیمی ،در حل
مشکالت و مسائل موجود در زندگی روزمره فعاالنه و آگاهانه عمل نمایند
«ماهافی»[ )1442( ]11با طرح آموزش شیمی به صورت «زمینه -محور» ،برای کامل کردن تاکسونومی سطوح
تفکر جانستون ،معتقد است که عالوه بر آموزش شیمی در سه سطح تفکر ماکروسکوپی ،مولکولی و نمادی ،باید
سطح چهارمی با عنوان «عوامل انسانی» را نیز به این سطوح اضافه کرد و یاددهی و یادگیری شیمی را به صورت
سه بعدی انجام داد.
پژوهشگران معتقدند که قبل از سال  1911میالدی ،به هنگام تدوین برنامه درسی شیمی در دورههای مختلف
تحصیلی ،اغلب کارشناسان برنامهریزی آموزشی با این سؤال عمده مواجه بودن که «چه موضوعهایی را باید در
برنامه درسی شیمی آموزش داد؟» این سؤال باعث شد تا یک برنامهی درسی فشرده و حجیمی از موضوعها و
مفاهیم متنوع شیمی تهیه و به مورد اجرا درآید .این برنامههای درسی بر پایه ارزشیابیهای صورت گرفته بارها
مورد اصالح و بازبینی قرار گرفتند .در اواخر قرن بیستم این سوال در مراکز علمی و صنعتی مطرح شد که «چه
چیزی را باید دانشآموزان یاد بگیرند؟» با این سؤال ،بیشتر پژوهشهای انجام گرفته در سطح جهان ،از
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برنامههای درسی دانش -محور به سمت برنامههای درسی بین رشتهای و زمینه – محور و اتخاذ رویکردهای
فرایندی ،کاوشگری و انجام پژوهش سوق داده شد.
وجود سطوح تفکر سه بُعدی و پوشش دادن حیطههای مختلف ماکروسکوپی ،مولکولی ،نمادی و عوامل انسانی
در علم شیمی ،سبب شده است تا طرح آموزش «زمینه -محور»[ ]14علم شیمی مورد استقبال پژوهشگران واقع
شده و از آن به عنوان یک الگوی کامل مطالعاتی در فرایند یاددهی -یادگیری و بررسی اثربخشی یافتههای
جدید علوم تربیتی استفاده نمایند (بدریان.)1111 ،
با استفاده از رویکرد «علم -فناوری -جامعه و محیط زیست»[ )STSE( ]11و استفاده از زمینههای اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی ،میتوان مفاهیم و نظریههای شیمی را در قالب تجربههای یادگیری جدیدی به دانشآموزان
ارایه کرد .استفاده از رویکرد زمینه -محور در آموزش شیمی سبب شده است تا مفاهیم ارایه شده از جذابیت
بیشتری برخوردار بوده و دانشآموزان با مالحظه کاربرد عینی مفاهیم آموخته شده در زندگی واقعی ،انگیزه و
رغبت بیشتری برای مطالعه شیمی نشان دهند.
چندین راهبرد برای آموزش زمینه -محور شیمی وجود دارند که بیشتر آنها بر اساس راهبرد «نیاز برای
دانستن» طراحی شده اند .این راهبردها منطبق بر رویکرد حل مسئله بوده و هدف اصلی آنها «یادگیری
معنیدار» شیمی است .برنامههای درسی متعددی بر پایه آموزش زمینه -محور شیمی تدوین و در برخی از
کشورها به مورد اجرا در آمده است .در جدول  ،1برخی از محتواهای آموزشی تدوین شده بر پایه رویکرد زمینه-
محور ،برای آموزش شیمی آورده شده است.

جدول  : 1محتوای آموزش شیمی مبتنی بر رویکرد زمینه -محور در برخی از کشورها
برنامه درسی

کشور اجرا

فعالیت دانش آموزان
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کننده
آموزش معنیدار هلند

تا آن جایی که ممکن است دانشآموزان در فعالیتهای

شیمی

عملی زمینه -محور درگیر میشوند .در این حالت
یادگیری مفاهیم به صورت معنیدار صورت میگیرد.

شیمی در زمینه آلمان

دانش آموزان بر اساس دانش اولیه خود ،پرسشهایی را
طرح میکنند و برای یافتن پاسخ آنها دست به طراحی
آزمایش و انجام فعالیتهای عملی میزنند.

شیمی پیشرفته انگلستان

استفاده از رویکرد قصه گویی و داستان سرایی مرتبط با

سالتر

شیمی .برای مثال یک موضوع مانند آلودگی محیط زیست
و شیوههای جلوگیری از آن را انتخاب و از طریق بررسی
راههای مبارزه با آن ،مفاهیم مختلف به دانش آموزان
آموزش داده میشود.

شیمی در جامعه آمریکا

در این برنامه هدف اصلی تقویت سواد علمی دانشآموزان
است .به عبارت دیگر آموزش شیمی هدف اصلی این
برنامه نیست ،بلکه اهمیت علم شیمی در جامعه و تاثیر
آن بر زندگی انسانها نشان داده میشود.
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هدف طراحان برنامه های درسی زمینه -محور این بوده است که تجربیات دانشآموزان را بیشتر بر اساس «نیاز
به دانستن» و ارتباط مفاهیم شیمی با زمینههای واقعی زندگی آنها سازماندهی کنند تا شرایط «نیاز به
کاربستن» فراهم گردد ( :)1441Gilbert,
در فلسفه این برنامههای درسی آمده است« :هنگامی که افراد با مسئلهای مواجه میشوند ،برای حل آن نیاز به
دانش دارند .اگر آنها دانش الزم برای حل مسئله را نداشته باشند ،در صدد جستجوی آن بر میآیند» .بنابراین،
دانش برای هدف ویژهای توسط خود آنها سازماندهی و ساخته میشود.
در برنامههای درسی زمینه -محور شیمی ،از موضوعهای متنوعی در زمینه محیط زیست و مسائل اجتماعی در
تدوین محتوای آموزشی استفاده شده است .برای مثال میتوان به موضوعهای زیر اشاره کرد:
·

بحران انرژی و سوختهای جایگزین

·

آب و اهمیت ان در زندگی

·

گرم شدن کره زمین و تاثیر آن بر اقیانوسها

·

اثرات گلخانهای کربن دیاکسید و اثرات آن بر شریط آب و هوایی

·

پالستیکهای تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر

·

سوراخ شدن الیه اوزون

·

مصرف سیگار و نوشیدنیهای الکلی و تاثیر آنها بر سالمتی انسانها

·

موتورهای گاز سوز و بنزینسوز

·

آلودگی هوا ،سوختهای پاك و ...
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دانش آموزان برای حل مسائل ذکر شده ،نیازمند یادگیری مفاهیم پایهای شیمی هستند که برخی از آنها
عبارتند از :تعادلهای شیمیایی ،انرژی ،آنتروپی ،استوکیومتری ،شیمی آلی ،اسیدها ،بازها و ....
مفاهیم پایهای ذکر شده به همراه دیگر مفاهیم ،چندین بار برای حل مسئله در زمینههای مختلف تکرار میشوند
تا دانشآموزان مهارت الزم برای به کارگیری آنها را در عمل بهدست آورند.

اهمیت آزمایشگاه شیمی در تدریس

یکی از مواردی که در تدریس بنده به آن اهمیت می دادم  ،استفاده از ازمایشگاه برای یادگیری بیشتر دانش
اموزان در یادگیری شیمی بود که در زیر به آن می پردازم .
آزمایش کردن یکی از راههای آموختن اصول و نتایج کلی علم است که می تواند دانش آموزان را وادار به تفکر،
بحث ،نتیجه گیری و در نهایت یادگیری را مطلوب کند .با استفاده از ابزار کمک آموزشی بسیار ساده تفهیم
بسیاری از مطالب آسان تر می گردد .اگر انتقال معلومات از آغاز به طرز درستی انجام نگیرد ،فهماندن مطالب
بعدی دشوارتر خواهد بود تا آن جا که نظم فکری دانش آموز به هم می ریزد ،نیروی درك و باور در وی نسبت
به حقایق علمی ضعیف می شود ،فهم علوم تجربی به نظر وی دشوار جلوه می کند و نسبت به آن بی عالقه می
شود و پس از اندك زمانی اندوخته های نظری نیز از ذهنش زدوده می شود که فاجعه ای در آموزش و پرورش
است .در این مقاله ابتدا به نقش آزمایشگاه در درس علوم تجربی از جمله شیمی پرداخته شده و اهداف کار
آزمایشگاه مطرح گردیده ،دیدگاه چند متفکر و صاحبنظر در رابطه با اهمیت تدریس آزمایشگاهی و در پایان
شیوهای ارایه آزمایشگاه در مدارس آورده شده است.
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از آن جایی که انسان ذاتاً کنجکاو و جستجو گر است ،آزمایشگاه به عنوان مکانی مناسب برای اقناع حس
کنجکاوی وی به حساب می آید.
دانش آموزان با انجام کارهای آزمایشگاهی می توانند در درستی مطالب نظری پژوهش نموده ،توانایی اندیشیدن
و استدالل خود را افزایش داده ،به علوم تجربی عالقه مند گردیده ،معلومات خود را به آسانی منتقل نموده و
حس همکاری با دیگران را در خود ایجاد و یا تقویت نمایند.
متأسفانه توجه بیش از حد به بحث های نظری و کم اهمیت جلوه دادن کارهای عملی و آزمایشگاهی نه تنها
کیفیت علوم تجربی را پایین آورده است بلکه سبب کاهش مهارت های عملی و حتی سلب آن از دانش آموزان
گردیده است.
در این مقاله سعی شده است که به جایگاه و نقش آزمایشگاه در درس شیمی و شیوه های مناسب ارایه آن
پرداخته شود.

آزمایشگاه شیمی
سال ها پیش اساتید محترم در حاشیه ی بحث های خود اظهار می کردند که کشورهای جهان سوم در کاربرد
علوم و فنون ضعیف هستند و تذکر می دادند که شرقی ها در بحث و جدل ،فلسفه و منطق ،برهان و دلیل
استدالل لفظی ،ید طوالیی دارند .کشور ما نیز در کاربرد عملی علوم و فنون مختلف ضعیف بوده و آنطور که
شاید و باید بتواند به طور مقطعی نیاز خویش را برطرف کند ،نیست (که علت آن را در طول دهه های مختلف
باید در استعمارزدگی مطالعه نمود) و به مقتضای نیاز و به صورت اجبار دست به خرید تکنولوژی های مختلف
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زده و به علت نداشتن افراد مطلع از کاربری آن در کارخانه ها و آزمایشگاه ها ،در کمترین زمان ممکن با پوشش
نایلونی هنگام بازدید به معرض نمایش گذاشته می شود.
با تأمین زمینه ی کاربری علوم می توان از تکنولوژی دنیا استفاده نموده و با مانورهای مختلف علمی عملی،
تکنیک دنیا را به مقتضای فکری و فرهنگی خویش در اختیار گرفت و از وابستگی و خریدهای مالل آور خالصی
یافت .امروزه در قرن بیست و یکم اهمیت حیاتی «آموزش» به معنای عام و نقش اساسی و کلیدی آن در جوامع
انسانی تقریباً بر هیچ کس پوشیده نیست و به اعتقاد بیشتر صاحبنظران جهانی در این عصر انفجار اطالعات و
هنگامه پیشتازی دانش و فن آوری ،کشورهایی توسعه یافته و پیشرفته تر خواهند بود که از آموزش های برتر و
پیشرفته تری برخوردار باشند .بنابراین بایستی به طور کلی به موضوع آموزش و شاخه های گوناگون آن مانند
آموزش علوم به اندازه ی کافی توجه شود و تالشی کامالً جدی برای بهینه سازی فعالیت های آموزشی و حذف
شیوه های سنتی و غیر کارآمد و به کارگیری مفاهیم و روش های نوین و پیشرفته در همه ی مراکز آموزشی
اعم از مدارس و دانشگاه ها به عمل آید.
امروزه دانش آموزان این امکان را دارند که در زمینه های توصیفی و نظری شیمی به کتاب های فراوانی
دسترسی پیدا کنند ولیکن اغلب آنها نمی توانند به درستی بین شیمی تئوری و شیمی عملی (آزمایشگاه)
ارتباط الزم را ایجاد کنند .در صورتی که استفاده بهینه از معلومات نظری کسب شده در کالس و توجیه پدیده
ها فقط در آزمایشگاه قابل حصول است .بنابراین لزوم به کارگیری روش های درست و مناسب عملی به منظور
درك هر مطلب نظری امری اجتناب ناپذیر است و با انجام آزمایش های گوناگون است که درك مفاهم شیمی
آسانتر می گردد.
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اما جایگاه و نقش آزمایشگاه شیمی کجاست و شیوه های مناسب ارایه آن چگونه می باشد؟
در نظام آموزشی رایج در کشور ما کتاب درسی یک ابزار آموزشی است و آموزش علوم یک طرح بنیادی در
آموزش و پرورش بوده که از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است و می تواند دریچه های نوینی را در زمینه ی
توسعه و پیشرفت علوم بر ما بگشاید .پس ضرورت دارد که از غنی ترین مطالب وبهترین کتاب ها وجدیدترین
شیوه ها و کارآمدترین روش ها ،در تدریس علوم استفاده می شود .شاید به همین دلیل است که در چند دهه ی
اخیر کتاب های علوم (فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی) بیش از سایر موضوعات درسی دستخوش تغییر و
دگرگونی شده است.
آنچه امروزه بایستی توجه صاحبنظران را به خود معطوف دارد این است که چگونه می توان دانش آموزان را
آموزش داد که توانایی رویارویی با مشکالت جدید را که در دنیای غیرقابل پیش بینی قرار دارند ،را داشته باشند
و بتوانند به حل مشکالت و مسائل آن بپردازند .تجارب آموزشی کشورهای پیشرفته نشان می دهد که کتاب
درسی هرگز برای تدریس و یادگیری اهداف آموزش علوم (نحوه ی گزینش محتوایی ،روش یاددهی و یادگیری
 روش های ارزشیابی) کافی نیست .از این رو نباید به گفتن و شنیدن مطالب آموزشی اکتفا کرد .هدف ازآموزش علوم به دانش آموزان ،آموزش اصول علمی و استفاده از آنان برای توسعه ی زندگی فردی و اجتماعی
آنان است نه یادگیری ساده اطالعات.
تحقق این امر به تجهیزات و امکاناتی نیاز دارد تا دانش آموزان مطالب آموزشی را کامالً مشاهده ،لمس و تجربه
کنند تا بتوانند در زندگی آینده و آتی خود به طور مستقل و در موقعیت های الزم آنها را به کار گیرند.
امروزه اندیشه ی استفاد از وسایل کمک آموزشی ،رسانه ها ،رایانه ها ،تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی و  ...تقریباً
جهانی شده است و بیشتر کشورهای جهان سرمایه گذاری های کالنی در این زمینه انجام داده اند .این گونه امور
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به امر تدریس کمک می کند ،انگیزه و آگاهی به وجود می آورد و بر سرعت فرآیند یاددهی و یادگیری می
افزاید .در واقع اینها ابزار و وسایلی هستند که برای ارایه ی آموزش به فراگیران مورد استفاده قرار می گیرند.
البته استفاده ی مناسب و به جا و ترکیب و تلفیقی از مواد آموزشی و وسایل آزمایشگاهی و سایر روش ها و
اصول تدریس می توانند معلمان را در امر تدریس علومی مانند شیمی موفق تر کرده و بهتر یاری دهند.
یادگیری علم شیمی تا حدی دشوار می باشد و این دشواری برای فراگیران مبتدی آشکارتر است .تمایل به
ابتکار ،خالقیت و نوآوری یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان است و ارتباط تنگاتنگ علم شیمی و نوآوری
موجب جذابیت این رشته ی علمی شده است .نوآوری در این رشته بیشتر در آزمایشگاه و با انجام آزمایش های
گوناگون تحقق می یابد.
کار آزمایشگاهی برای دست یابی به نتایج و رسیدن به هدف های گوناگون انجام می شود .به مصداق
ضرب المثلی که می گوید :شنیدم فراموش کردم ،دیدم به خاطر آوردم و عمل کردم آموختم ،بدون انجام
آزمایش یادگیری به آسانی حاصل نمی شود.
دانش آموزان ضمن آزمایش پدیده هایی را مشاهده می کنند که به ناچار باید درباره ی آنها بیندیشند و چنانچه
الزم است برای توجیه آنها به آزمایش های تازه ای دست بزنند .در پیروی از این شیوه است که استعدادها
شکفته می شود ،بحث های نظری با عمق بیشتری انجام گرفته و نوآوری می شود و در سطح های باالتر به
کشف قانون یا ارایه ی نظریه می انجامد.
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هدف کار آزمایشگاهی در درس شیمی
کار آزمایشگاهی به دوره های تحصیلی و نیز آموزشی یا پژوهشی بودن آن و  ...بستگی دارد .مهم ترین هدف
های آموزشی از کارهای آزمایشگاهی عبارتند از:
 پژوهش در درستی مطالب نظری افزایش توانایی اندیشیدن و استدالل ایجاد عالقه به دانش تجربی ایجاد مهارت در کار و حل دشواری های روزمره ی زندگی آسانی انتقال معلومات ایجاد حس همکاری جایگزین کردن آموزش فعال و مؤثر به جای آموزش حفظی و مصرفی در جهت تبدیل فن آوری تقلید ومصرفی به فن آوری ابداع و تولید
 افزایش توان علمی و عملی معلمان و ایجاد مهارت های الزم برای درك عمیق تر مفاهیمی که تدریسمی کنند.
هدف بنیادی از کار در آزمایشگاه و انجام آزمایش ،پژوهش درباره ی درست بودن مطالبی است که در کتابهای
درسی آموزش داده می شود .چه بسیار دیده شده است که معلم برای تفهیم مطلبی در کالس درس ساعت ها
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وقت صرف کرده و در آخر هم نتیجه ی رضایت بخشی به دست نیاورده است .در صورتی که اگر همان مطلب را
با انجام آزمایش ساده ای آموزش می داد ،نتیجه بهتری می گرفت.
آموزش بسیاری از مفاهیم شیمی با انجام آزمایش می تواند به آسانی انجام پذیرد .خواص گروهی و خواص
تناوبی عنصرها ،رسانایی محلول های آبی ترکیب های یونی ،شناسایی کاتیون ها گرماسنجی ،بررسی خواص
کولیگاتیو و  ...با انجام آزمایش های ساده ،خیلی آسان آموزش داده می شود.

دیدگاه چند متفکر و صاحب نظر در رابطه با اهمیت تدریس آزمایشگاهی
جان هولمن در مقاله ای تحت عنوان هماهنگی آموزش علوم به زندگی واقعی می گوید:
«اگر آموزش علوم به واقعیات زندگی نزدیک گردد نه تنها دانش آموزان انگیزه بیشتری برای فراگیری پیدامی
کنند بلکه بزرگساالن نیز آگاهی بیشتری به دست خواهند آورد .درس های علوم باید میان کار آزمایشگاهی و
زندگی ارتباط برقرار سازند .علت روی گردانی در سنین بزرگسالی از دروسی مانند شیمی وفیزیک ،آن دسته
دانش آموزانی هستند که بین زندگی اجتماعی و درس فراگیری شده در دبیرستان نمی توانند ارتباطی برقرار
نمایند.
گروهی از صاحب نظران و کارشناسان یونسکو اعتقاد دارند که هر کجا علوم تجربی به شیوه ی ریاضی تدریس
شود علوم تجربی نابود می شود .از این رو معلمان علوم تجربی باید از تدریس آن به روش تدریس ریاضی و
منطق پرهیز نموده و با به کارگیری تجارب علمی و آزمایشگاهی دانش آموزان را با دنیای واقعی آشنا نموده و
این نکته را مدنظر داشته باشند که علوم تجربی مطمئناً ریاضی یا منطق نیست.
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پل دهارت هرد (استاد دانشگاه استانفورد) می گوید :کار آزمایشگاهی و کار عملی هسته ی مرکزی و اساس
آموزش علوم را تشکیل می دهد .یادگیری از طریق کار در آزمایشگاه به ایجاد درك واقعی از آموزش علوم کمک
فراوانی نموده و در فضای آزمایشگاه است که دانش آموزان مفاهیم و تئوری ها و مشاهدات را به عنوان وسیله ای
جهت بررسی نظرات و اندیشه ها به کار می برند و کار در آزمایشگاه باید فراهم کننده ی فرصت هایی برای
دانش آموزان باشد تا بتوانند مشاهدات و یافته های خود را تعبیر و تفسیر نمایند.
سایلر و الکساندر در کتاب برنامه ریزی درسی برای مدارس ضمن توجیه برنامه های آموزشی مدارس به مهارت
های آزمایشگاهی اشاره نموده و نقش آزمایشگاه های موجود در مدارس را در بهبود مهارت های محاسبه ای و
در نتیجه مهارت های اجتماعی با اهمیت می دانند.
زنده یاد پروفسور عبدالسالم ،فیزیکدان مسلمان پاکستانی و برنده ی جایزه ی نوبل و بنیانگذار فرهنگستان علوم
جهان سوم ،آموزش علوم را پایه ای برای رشد و توسعه دانسته و در این باره چنین گفته است :رشد علوم و فنون
(فن آوری) که از مشکالت اصلی و بسیار تأثیرگذار از کشورهای جهان سوم است ،در گرو برنامه های اصولی
برای آموزش بهینه علوم و نوآوری است .از عمده ترین وظایفی که در پیش روی مراکز آموزشی جهان سوم قرار
دارد تالش برای افزایش کمی و کیفی برنامه های آموزشی است.
در مورد تأثیر کارهای عملی و آزمایشگاه آقای محمد اسداللهی برنده ی مدال برنز المپیاد شیمی در سال 1119
می گوید :آزمون المپیاد شیمی در دو بخش تئوری و عملی انجام شد که بخش عملی آن برای ما مشکل بود.وی
می گوید آموزش هایی که برای شرکت در مسابقات المپیادها داده می شود ،بیشتر تئوری است .برای همین
آزمون تئوری برای بچه های تیم ایران ساده بود ولی به راحتی از عهده ی آزمون های عملی و آزمایشگاهی بر
نمی آمدند.
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یکی از راههای جلوگیری از فرار مغزها توسعه ی امکانات آزمایشگاهی و عادت دادن جوانان به تحقیقات
آزمایشی است.
با توجه به آنچه که در این بحث مورد بررسی قرار گرفت به جرأت می توان گفت در شرایط فعلی یکی از
مؤثرترین راه های آموزش پایدار در شیمی و علوم تجربی دیگر به کارگیری آزمایش و آزمایشگاه است.
حال با روشن شدن جایگاه آزمایشگاه در درس شیمی ،به نظر می رسد که در کتاب های شیمی دوره ی
متوسطه آزمایش های جالب و متنوعی آورده شود .اما متأسفانه در کتاب شیمی ( )1در سال تحصیلی 11-11
تعدادی از آزمایش های این کتاب حذف شده است .آیا حذف این آزمایش ها در پیشبرد اهداف آموزش شیمی
درست است؟

شیوه ارایه
اولین وظیفه ی هر معلم این است که به یادگیری دانش آموزان که همان تغییر در رفتار آنان است کمک کند.
دبیران شیمی نیز باید تمایل به کسب انواع تجربه ها را در دانش آموزان برانگیزند و فرصت هایی را برای دیدن،
مشاهده کردن ،مزه کردن ،بوییدن و لمس کردن وسایل گوناگون در اختیار دانش آموزان قرار دهند و آزمایشگاه
ها یکی از عرصه های مهم فعالیت در مدارس می باشند.
اساس روش آزمایشگای بر اصول یادگیری و اکتشافی استوار است .به این معنی که در این روش مستقیماً چیزی
آموزش داده نمی شود بلکه موقعیت و شرایطی فراهم می شود تا دانش آموزان خود از طریق آزمایش به پژوهش
بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند .به عبارت دیگر روش آزمایش فعالیتی است که در جریان آن شاگردان
عمالً با به کار بردن وسایل و تجهیزات و مواد خاصی درباره ی مفهومی خاص ،تجربه کسب می کنند .آزمایش
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معموالً در آزمایشگاه انجام می گیرد .اما نداشتن آزمایشگاه مجهز یا وسایل مناسب در مدرسه نباید دلیلی بر
عدم اجرای این روش باشد .در بسیاری از موارد برای انجام آزمایش وسایل چندان پیچیده ای مورد نیاز نیست و
حتی این گونه وسایل را می توان با کمک شاگردان فراهم کرد .این روش برای موضوعات علوم تجربی روش
بسیار مناسبی است ولی امروزه حتی در روان شناسی و سایر علوم انسانی نیز از آن استفاده می شود.
برای انجام دادن آزمایش باید نخست وسایل و مواد الزم را فراهم آورد و دستگاه مورد نیاز را آماده کرد .آنگاه با
انجام و تکرار آزمایش ،مهارت و قوّه ی ابتکار را در دانش آموزان قدرت بخشید .می توان با انجام دادن آزمایش
هایی به عنوان سرگرمی های شیمی ،جادوهای شیمیایی و امثال آن افزون بر ایجاد عالقه به انجام آزمایش به
کسب مهارت های عملی نیز کمک کرد زیرا برای این نوع آزمایش ها نیز مهارت الزم است.
متأسفانه در حال حاضر ،اکثر آزمایشگاه های مدارس به دالیل مختلف فعال نبوده و در بسیاری از دبیرستان ها
آزمایش حتی به صورت نمایشی نیز انجام نمی گیرد.
یکی از دالیل ضعف طرح های شیمی در جشنواره های خوارزمی ،اهمیت ندادن به آزمایش و آزمایشگاه ها در
دبیرستان های کشور می باشد.
برای هرچه بهتر شدن فعالیت های آزمایشگاهی شیمی در دوره ی متوسطه به کارگیری موارد زیر ضروری به
نظر می رسد:
 با کوشش و همیاری اولیای مدارس به تأسیس یا تجهیز آزمایشگاه ،هرچند کوچک ،همت گمارده شود. کتاب آزمایشگاه شیمی برای هر سال تحصیلی با توجه به مطالب کتاب شیمی همان سال ،به طور مجزای ازکتاب درس تئوری تألیف گردد.
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 در کتاب آزمایشگاه شیمی برای هر مفهوم مورد آزمایش ،چند آزمایش آورده شود که در صورت عدم برخیمواد و وسایل ،آزمایش حتماً انجام شود.
 در برنامه هفتگی ساعات کافی و مناسب به حضور دانش آموزان به همراه دبیر و مربی در آزمایشگاه و انجامدادن آزمایش های الزم اختصاص داده شود.
 مربی های مجرب و کارآمد در آزمایشگاه ها حضور داشته باشند. به ارزشیابی کار آزمایشگاهی اهمیت داده شود و در کارنامه دانش آموزان نمره آزمایشگاهی ثبت شده و درمعدل تأثیرگذار باشد.
 سهمی از سئواالت کنکور ورود به دانشگاه ها به سئواالت آزمایشگاهی اختصاص داده شود. سهمی از سئواالت المپیادهای داخلی به سئواالت آزمایشگاهی اختصاص داده شود. در کتاب آزمایشگاه ،طراحی آزمایش نیز لحاظ شود تا فرصت تحقیق و پژوهش بیشتری به دانش آموزان دادهشود.
 امروزه با پیشرفت تکنولوژی های مختلف به ویژه به کارگیری  ITدر امر آموزش ،می توان با طراحی و به کاربردن یک آزمایشگاه مجازی ،آزمایش های متنوع و جالبی را بدون حضور در آزمایشگاه و بدون واهمه از
مشکالتی که در اثر بی احتیاطی و عدم توجه به نکات ایمنی و عالیم هشدار دهنده به وجود می آید .،به راحتی
انجام داد.
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 جهت انجام آزمایش ها می توان از کیت های آزمایشگاهی میکروشیمی استفاده کرد .با این کیت ها و وسایلساده ای که در آن ها وجود دارد می توان آزمایش های ساده و مشابه آن چه در کتاب های آزمایشگاه آمده
است ،ترتیب داد.

خالصه اهمیت ازمایشگاه در تدریس شیمی
آزمایشگاه ها یکی از عرصه های مهم فعالیت در مدارس می باشند .در آزمایشگاه است که فراگیران بخش عمده
آموزش خود را دریافت می کنند .آنها ضمن آزمایش پدیده هایی را مشاهده می کنند که به ناچار باید درباره ی
آنها و پیدایش آنها بیندیشد و برای توجیه آنها به آزمایش های تازه ای دست بزند و با این شیوه است که
استعدادها شکفته می شود.
اگر می خواهیم پل ارتباطی بین مراکز صنعتی و تکنولوژی کشور و دنیای آفرینش از یک طرف و مراکز آموزشی
از طرف دیگر برقرار کنیم ،تنها راه آن اهمیت دادن به آزمایشگاه ها و تجهیز هرچه بیشتر آنهاست .آنگاه دانش
آموزان فعالیت های ذهنی خود را با تجربیات عملی در هم می آمیزند و روحیه ی خالقیت و نوآوری در آنها
افزایش می یابد.

بررسی چالش ها و نقاط ضعف آموزش شیمی " ،فرمول نویسی"
یکی از مهم ترین موارد آموزشی در کتاب های دبیرستانی ،بحث فرمول نویسی می باشد .اهمیت این مبحث
آموزش درس آن بر کسی پوشیده نیست .در واقع فرمول نویسی به نوعی الفبای شیمی تلقی می باشد .و یاد
دهی آن باید همانند آموزش الفبا برای دانش اموز سال اول ابتدایی باشد .که نیاز به وقت کافی و حوصله معلم
برای یادگیری درست دارد ،چراکه یاد گیری درست آن باعث می شود یادگیرنده بتواند به شکل درست و اساسی
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مطالب را فراگرفته و بخش های دیگر را هم بتواند به شکل صحیح فرا گیرد .مبحث فرمول نویسی در کتاب
درسی سال دوم متاسفانه به صورت کوتاه  ،مختصر ناقص و با توجه به حجم مطالب شیمی سال دوم ،وقت کمی
برای آن در نظر گرفته شده است ،از طرف دیگر با بخشنامه ارسالی از طرف وزارت خانه جدول آنیون ها و
کاتیون ها در امتحان پایانی الزامی است .باید از دست اندکاران مربوطه این سوال را پرسید ،آیا برای دانش
آموزان سال اول هم برای نوشتن جمله در انشا جدول کلمات آورده می شود؟!!! متاسفانه هر بار هم این مورد
مطرح می شود ،با طفره رفتن در جواب سوال ،این مورد عنوان می شود که هدف آموزش حفظیات نیست ،بلکه
بیشتر هدف توجه به حیطه ها ی دیگر یاد گیری می باشد .این که در اموزش به حفظیات توجه نشود ،بسیار
درست و منطقی می باشد ولی یک سری مطالب باید حفظ شوند .مورد دیگر در کتاب سال دوم مبحثی در مورد
یاددگیری نام اسید و بازها مطرح نشده است در صورتیکه که سال سوم وقتی دانش آموز می خواهد مهادل
بنویسد باید همه ی این موارد را بداند .هر چند همکاران محترم در سال دوم به دانش آموزان همه ی این
موارد را بیان می کنند ولی بیان این مطالب در کتاب درسی و در نظر گرفتن وقت کافی می تواند در یادگیری
درست فرمول نویسی کمک نماید .چرا که اگر پایه های یک ساختمان درست بنا شود تا آخر همه چیز درست
سرجایش قرار خواهد گرفت و متاسفانه ما در همان ابتدا سنگ بنا را کج می گذاریم و تا اخر علیرغم وقت و
هزینه کار به جای درستی نمی رسد .حداقل خود من که نتوانستم این بنا را در کالس های درسی خود درست
پایه گذاری نمایم.

نقد وبررسی شیمی ( ) 1حاصل از تجربیات و پیشنهادات به همکاران
الف) نکات مثبت کتاب شیمی اول دبیرستان:
 1-ارتباط طولی مطالب حفظ شده است.
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 1شیوه نگارش و کاربرد واژگان متناسب با رشد ذهنی دانش آموزان است. 1ارتباط منطقی میان مبحث مورد نظر در این پایه با مطالب کتابهای همپایه رعایت شده است. 2اشتباهات علمی وجود ندارد. 1مطالب متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی است. 1تنظیم مطالب درسی از ساده به مشکل است. 1تصاویر کتاب با رشد ذهنی تناسب دارد. 1ارتباط بین مفاهیم و تصاویر وجود دارد. 9اهداف مباحث متناسب به نیازهای روز است. 14-هماهنگی با سایر پایه ها رعایت شده است.

ب) نکات منفی کتاب شیمی اول دبیرستان:
 1محتویات کتاب درسی  ،تجارب فراگیران را مد نظر قرار نداده است. 1با زمان بندی هماهنگی ندارد و برای تدریس بجای  1ساعت به  2ساعت وقت نیاز دارد. 1تعداد تمرین ها و مسئله ها در هر مبحث کافی نیست.91
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 2الزم به جابجایی بخشی از کتاب به پایه های باالتری است. 1فعالیت های یادگیری بر اساس چهار مرحله در آموزش ( مفهوم – تکنیک -مهارت – کاربرد ) پیش بینیشده نیست.
 1رنگ ها  ،شکل ها و طرح ها در برانگیختن ذوق و شوق دانش آموزان متناسب نیست. 1به اندازه کافی در ارائه محتوا از رسانه استفاده نشده است. 1مهارت های مانند حل مسئله ،محاسبات ذهنی  ،تجسم فضایی  ،استدالل و تفکر منطقی رعایت نشده است. 9محتوی درس به خالقیت منجر نمی شود.–  14در کتاب درسی  ،برای درك بهترآزمایش وجود ندارد.

برنامه ای برای آینده  :کاربرد اینترنت در آموزش شیمی
امروزه اینترنت احتماالً از هر موضوع دیگری در جهان رایانه هیجان انگیزتر و جذاب تر است  .تقریباً هر مطلبی
که در مورد رایانه ارایه میشود حداقل چند مرتبه کلمه ی اینترنت در آن به کار میرود  .طی چند سال اخیر ،
نقش رایانه در امور اطالع رسانی و آموزش در میان جوامع مختلف جایگاه ویژه ای یافته است  ،به طوری که
عمالً شاهد ورود گسترده ی آن به خانهها نیز هستیم .
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مدتی است که شیمیدانان تمایل خود را به استفاده از اینترنت بعنوان مکان نخست برای عرضه اطالعات
شیمیایی نشان داده اند .هرچند کاربران به دستیابی رایگان به اطالعات اینترنت خو گرفته اند ،اما اغلب از عدم
کیفیت بسیاری از پایگاه های وب سرخورده می شوند .معموالً این کیفیت پایین ،ناشی از عدم سرمایه گذاری و
تالش بلندمدت در نگهداری پایگاه های وب است .روی اینترنت چه منابعی برای شیمیدانان وجود دارد؟ در واقع
تعداد این منابع آنقدر زیاد است که نمی توان در اینجا از همه آنها صحبت کرد ولی با اینهمه با توجه به عرضه
اطالعات و خدمات باکیفیت که ممکن است در کارهای روزمره به ما کمک کند ،به برخی از سودمندترین پایگاه
ها نگاهی می اندازیم...
ابتدا سراغ پایگاه وب مربوط به شیمی و علوم عمومی خواهیم رفت و بهترین شیوه های جستجو را در آنها در
می یابیم .بیایید از پایگاه  New Scientistشروع کنیم .این پایگاه وب ،یک سوم مطالب چاپ شده در هر
شماره هفتگی مجله را در بر دارد و مطالب منحصر به وب مانند جلسه های گفت و شنود ،صفحه ی نامه ها،
نظرات و بخش کاریابی را شامل می شود ،هرچند این پایگاه صددرصد شیمیایی نیست ولی حاوی اخبار و نکات
جالبی از موضوعات شیمیایی است .بخش «اخبار دست اول» این پایگاه محل بسیار خوبی برای جستجوی پایگاه
های مورد عالقه است

.
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مجله دیگر روی وب ،پایگاه ، Alchemist Chemweb.comمجله ای برای اطالع رسانی است و یکی از
بهترین منابع خبری و اطالعاتی بر روی وب به شمار می رود . Alchemistخود دارای بخش مرور پایگاه وب
Chemweb picksاست که برای پی بردن به اینکه روی وب چه خبر است ،عالی است.
اتصالهای  linksتماس با  wwwبرای شیمیدانان ،نقطه آغاز خوبی برای یافتن راه روی وب است . Chem Dex
دانشگاه  Shefieldپایگاه اولیه اتصال هاست و هنوز بهترین است . Chemweb.comبانک اطالعاتی بزرگی
حاوی هزاران منبع شیمی روی وب دارد.
پایگاه  Web Elementsیک جدول تناوبی روی وب است و اطالعات مفید زیادی عالوه بر ویژگی های
سرگرم کننده دارد . Chemistry placeعمدتاً روی آموزش شیمی تاکید دارد .این پایگاه که در دانشگاه
«ایلینوی» در اروپا توسعه یافته است ،دوره های آموزشی ،جزئیات آزمایش ها و حل مساله ها را ارائه می کند.
تمام این پایگاه ها مورد عالقه شیمیدانان در کارهای روزمره شان هستند.
در اینجا نگاهی به محافل می اندازیم .این محافل از این نظر که خدمات بسیار متنوع و در ضمن محاوره ای در
اختیار شیمیدانان می گذارند ،با دیگر پایگاه ها متفاوتند .ویژگی محافل مجازی در آن است که منبعی با یکبار
توقف در اختیار شیمیدانان می گذارند .بدین ترتیب ،لزوم مراجعه های متعدد یا حتی بیشمار به پایگاه های وب
برای یافتن اطالعات یا خدمات مورد نیاز برطرف می شود .سه محفل مجازی در حال رشد وجود دارد .پایگاه
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Chem Centerانجمن شیمی آمریکا  ACSکه مانند مجله ها بر پا شده است ،یکی از آنهاست .این پایگاه از
نظر دستیابی به بانکهای اطالعاتی ،اطالعات همایش ها ،بانک مشاغل و مرکز خرید ،به طرز قابل مالحظه ای
گسترش یافته است و تقریباً از هر نظر یک پایگاه اصلی برای شیمیدانان به شمار می رود.
Chem Socانجمن سلطنتی شیمی انگلستان ،خود را به عنوان شبکه الکترونیکی انجمن های بین المللی
شیمی معرفی می کتد .این پایگاه در میان سه پایگاه وب ،جوان ترین است و مانند  Chem Centerدر ACS
امکانات مشابهی را برای اعضای انجمن فراهم می کند .پایگاه  Chemweb.comکه در سال  1991به راه
افتاد ،جاافتاده ترین و توسعه یافته ترین این محافل مجازی است.
 Chemwebخود را باشگاه جهانی برای جامعه شیمیدانان می نامد .طی چند سال گذشته Chemwebشاهد
افزایش تصاعدی تعداد اعضاء و افزایش حیرت آور نشریات عرضه شده روی پایگاه از طرف انواع ناشران بوده
است .عضویت در این پایگاه رایگان است .اعضاء می توانند بدون پرداخت هزینه به  94%امکانات پایگاه از جمله
جستجو در تمام پایگاه و موارد بسیاری مشاهده چکیده مقاالت دسترسی داشته باشند .اگر تمایل به پیاده کردن
تمام متن مقاله را داشته باشید ،مبلغی مطابق با رویه ارائه شده توسط ناظر موردنظر دریافت می شود .
Chemwebبا داشتن بانک های اطالعاتی کتاب شناسی ،ثبت اختراعات و ساختار ،خدمات بسیار جامعی را به
اعضای خود عرضه می کند .اکنون تعداد کل رکوردهای روی  Chemwebبیش از  14میلیون است.
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در ماه اوت سال  1991بانک اطالعاتی چکیده های بایلشتاین ) (Beilsteinروی  Chemwebراه اندازی شد.
اهمیت این روبداد در آینه ارقام استفاده از  Chemwebکه فوراً پس از راه اندازی چند برابر شده نمایانده می
شود .در اواخر همین سال بانک اطالعاتی ثبت اختراعات جهانی شیمی Micro Patentروی  Chemwebراه
اندازی شد.
از همه مهمتر اینکه  Chemwebبه آرمان ها و فعالیت های یک شرکت خاص محدود نمی شود ،هرچند اکنون
در مالکیت  Elsevier Scienceاست . Chemwebبرای عرضه بهترین خدمات ممکن به اعضاء به دنبال
یکپارچه کردن کاربردهای مناسب با اطالعات دست اول و دوم است و از همکاری با هر عرضه کننده اطالعات
استقبال می کند.
عالوه بر عرضه اطالعات شیمیایی موجودChemweb ،گستره کاملی از خدمات را به اعضای خود ارائه می کند.
در بخش کاریابی ،اعضاء می توانند مشاغل مورد نیاز را مطرح کنند یا اگر دنبال کار هستند خود را معرفی کنند.
مشاغل برحسب کشور ،شرایط و موقعیت شغلی قابل جستجو است .راهنمای شغلی هم به زودی به آن افزوده
خواهد شد .اعضاء می توانند تمام بانک اطالعاتی عضویت را برای یافتن با سلیقه های مشابه جستجو کنند و از
طریق  Emailیا تشکیل میزگرد از طریق گروههای گفتگو با یکدیگر تماس بگیرند .با عضویت بیش از 114،444
شیمیدان از سراسر جهان ،امکانات شبکه بسیار جالب است .راهنمایی گردهمایی ها در  Chemwebکه بطور
منظم به روز می شود و کامالً قابل جستجوست ،صدها نمایشگاه گردهمایی و رویداد مرتبط با شیمی در سراسر
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جهان را به شما عرضه می کند .در فروشگاه  Chemwebطیف وسیعی از کتابها و نرم افزارها ارائه می شود .
Alchemistمجله ای برای محفل  Chemwebاست و با انتشار هفتگی حاوی اخبار ،نقد و بررسی کتاب ها و
سایر نکات خواندنی است .جایزه نویسنده جوان سال در  Chemwebامکان ارائه مقاله توسط شیمیدانان را
برای انتشار روی پایگاه  Alchemistفراهم می کند .دست آخر اینکه  Chemwebمیزبان مجموعه ای از
همایش های مجازی بوده است .شیمیدانان سراسر جهان با استفاده از همایش های مجازی می توانند با
دانشمندان برجسته گفتگو کنند و از  Chemistry White Boardبرای ترسیم و انتقال همزمان ساختارهای
شیمیایی استفاده کنند .شرکت کنندگان از سراسر جهان می توانند بدون دست کشیدن از کار و زندگی خود
حتی در هنگام سوار شدن به هواپیما در همایش حضور یابند . Chemwebتنها بخش تجاری وب است که
امکان جستجوی ساختار پایه را برای اعضایش فراهم می کند ،تمام نتایج را می توان به صورت سه بعدی نشان
داد و ساختارهای نشان داده شده را می توان تغییر داد .جستجوی ساختار شیمیایی در برخی بانکها اطالعاتی
حاوی ساختارهای شیمیایی مانند  NCI-SDو  ACDبه رایگان موجود است.
)ACD (Available Chemical Directoryدر بانک اطالعات خود ،کاتالوگ بیش از  144تامین کننده مواد
شیمیایی در سراسر جهان را با  124،444ترکیب و  144،444فرآورده گردآوری کرده است .سفارش مواد
شیمیایی ،یکی از نیازهای پژوهشی شیمیدانان تجربی است و داشتن یک رابط وب برای کمک در این زمینه
مزیت بسیار خوبی است.
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الزم به ذکر است که افزایش حضور اعضاء در  Chemwebدائماً استقبال می شود زیرا اعضای بیشتر با یکدیگر
تماس برقرار می کنند و مشارکت بیشتر آنها در پایگاه باعث منفعت بیشتر خواهد شد .عالوه بر ارائه امکانات به
اعضاء برای عرضه دیدگاه هایشانChemweb ،از مطالب ساخته اعضاء به شکل گروههای گفتگو و سخنرانی
های مجازی و مبادله شغل استقبال می کتد .دقیقاً همین محیط محاوره ای است که  Chemwebرا از دیگر
پایگاه های مشابه جدا می کند.
خوب ،ببینیم چه راهی در پیش داریم و توقع مشاهده چه پیشرفت هایی روی اینترنت در ماه ها و سالهای آینده
را می توان داشت؟ در حال حاضر ابداعات خارق العاده مانند همایش مجازی صورت گرفته که پیشرفت های
تکنولوژیکی و متحول کننده ای هستند .روزی که شیمیدانان واقعاً بتوانند تمام چیزهایی را که در کارهای
روزمره شان نیاز دارند با طی مراحلی ساده روی اینترنت بیابند ،چندان دور نیست .حجم زیادی از اطالعات روی
شبکه جهانی وب ،متعلق به شیمیدانان است .تنها مشکل ،تعیین پایگاه های مهم و بهترین نحو استفاده از
آنهاست .اما پس از اینکه نقاط آغاز مشخص شدند ،این مسایل با اندکی تمرین برطرف خواهد شد .یک چیز
حتمی است :اینترنت شیوه هایی را که شیمیدانان با آنها کارهای روزمره خود را انجام می دهند دگرگون خواهد
کرد .محافل مجازی مانند Chemwebالگوی انقالبی جدیدی را عرضه می دارند که بر شیوه های عملکرد
شیمیدانان تاثیر خواهد گذاشت .این موضوع نه تنها چگونگی دستیابی به اطالعات شیمیایی بلکه نحوه ارتباط با
همکاران و سایر افراد را نیز متحول خواهد کرد .البته امکانات دیگری نیز وجود دارد .تسهیالت پیشرفته به
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کاربران امکان می دهد تا یک پایگاه داده ها را برای اسنادی که حاوی کلمات برگزیده ای است ،جستجو کنند.
کاربر کادرهایی را به شکل  On lineبا متن کوتاهی پر می کند و برنامه ای در کامپیوتر دوردست بقیه کارها را
انجام می دهد .حتی اگر نیازی به جستجوی پایگاه های داده ها در قاره های دیگر باشد ،معموالً این کار بیش از
چند ثانیه به درازا نخواهد کشید .کاربر نیازی به دانستن چگونگی انجام جستجو ندارد و حتی ممکن است که
نداند کامپیوتر جستجو در کدام کشور قرار دارد.
برخی افراد نظر داده اند که کتابهای آن الین به نحوی جایگزین کتابهای چاپی خواهند شد .البته از نظر راحتی
استفاده ،تحقق چنین امری در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد .با وجود این اسناد آن الین ،مزایایی نسبت به
متون چاپی دارند .اسناد موجود حاوی متن های نوشتاری است ولی می تواند با گرافیک (مانند طرح واکنش ها)،
تکه های تصویر متحرك (مثالً برای نمایش ارتعاش های مولکولی به شکل نقاشی متحرك) همراه باشد.
این ویژگی های جالب باعث می شوند تا اسناد به مراتب جذاب تر شوند و اطالعات جامع تر ارائه کنند .به این
اسناد ،اسناد فوق رسانه ای گفته می شود .بنا بر انتخاب کاربر ،طرح های گرافیکی که بطور خودکار نمایش داده
می شوند با کلیک کردن عالمتگر موس بر روی نقطه فعال مناسب تکه های صوتی و تصویری قعال می شوند .با
این حال نمایش و استفاده از این ویژگی زمان انتقال انرژی را افزایش می دهد ،زیرا پرونده های صوتی و
تصویری اغلب بزرگ هستند.
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تنها راه درك بیشتر وب آن است که برای مدتی سیستم را ورق بزنیم .یکی از ویژگی های مفید وب آن است که
می توان اسنادی را که نام یا محتوایشان شامل متن خاصی است ،جستجو کرد .با وارد کردن واژه
« »Chemistryبه عنوان متن موردنظر کار خود را آغاز کنید .ورق زدن وب مانند گشت و گذار در هر کتاب
فروشی خوب و زیر و رو کردن کتاب ها ،انسان را به خود مشغول می کند و شاید بسیار سرگرم کننده تر نیز
باشد!

ارزشیابی تاثیر اقدامات جدید و تعیین اعتبار آن توسط افراد صاحبنظر:
در زمینه یادگیری مطالب و مفاهیم درسی پیشرفت و عالقه ایجاد گردیده است که دلیل آن عینی بودن مفاهیم
و قابل درك بهتر بودن تغییرات ایجاد شده و توجیه آنها می باشد.
همچنین در هنگام انجام آزمایش خالقیت فراگیران رشد کرده و ذهن آنها دائما درگیر مطالب مطروحه می باشد
.با حل تمرین در منزل به تثبیت یادگیری مطالب می پردازند.

در مصاحبه با فراگیران نظر مساعد آنها در موفقیت روش تدریس عنوان گردید و همچنین با بررسی نمرات
آزمون پس از اجرای روش فوق موفقیت آن آشکار گردید.
نتیجه را در جلسه گروه آموزشی شیمی دبیرستان ارائه نموده و همکاران با تبادل نظر به تکمیل روشهای
پیشنهادی همت گماردند.
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9.تجدید نظر و اطالع رسانی:
با توجه به پیشنهادات فراگیران الزم است حتی االمکان آزمایشها به صورت انفرادی انجام گیرد و همچنین در
تالیف کتاب درسی دقت الزم به عمل آید تا اشکاالت موجود در آنها نتواند باعث تشویش ذهنی فراگیران گردد.
حاصل این پژوهش به سازمان آموزش و پرورش اراده می گردد.

برنامه های آینده بنده در تدریس شیمی
برنامه های دیگری که بنده برای تدریس شیمی در نظر دارم در زیر آمده است :
 .1استفاده بیشتر از فیلم ها و نرم افزار های آموزشی در کالس از طریق سی دی  ،ویدئو ،رایانه و ویدئو
پروژکتور و ...
 .1عینی کردن(کاربردی) شیمی موضوعات درسی با زندگی روز مره دانش آموزان
 .1ایجاد احترام بیشتر متقابل بین معلم و دانش آموز
 .1تسلط بیشتر خودم در تدریس مباحث تدریسم
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ارائه راهکار و پیشنهاد برای تدریس و یاددهی بهتر شیمی
 – 1توجه به نقاز قون و ضعف دانش اموزان در یادگیری شیمی و تالش جهت رفع آنها
 – 1کاربردی کردن مباحث شیمی با زندگی روز مره دانش آموزان
 – 1استفاده از فیلم های اموزشی برای یادگیری بیشتر دانش اموزان
 – 2توجه بیشتر به ازمایشگاه شیمی
 – 1داشتن برنامه و طرح درس تدریس
 – 1ایجاد انگیزه بیشتر در دانش اموزان برای یادگیری شیمی
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بحث و نتیجهگیری
کاربردهای متنوع علم شیمی در زندگی روزمره سبب شده است تا توجه ویژهای به آموزش این علم
آزمایشگاه -محور صورت پذیرد .استفاده از رویکرد مفهومی در آموزش شیمی ایجاب میکند تا برای درك عمیق
مفاهیم و جلوگیری از کجفهمیهای رایج در یادگیری شیمی ،توجه ویژهای به بهرهگیری از رایانه برای
شبیهسازی پدیده های شیمیایی در مقیاس مولکولی و ساخت مدل صورت گیرد .وجود سطوح تفکر سه بعدی و
پوشش دادن حیطههای مختلف ماکروسکوپی ،مولکولی و نمادی در علم شیمی ،سبب شده است تا طرح آموزش
زمینه -محور علم شیمی مورد استقبال پژوهشگران واقع شده و از آن به عنوان یک الگوی کامل مطالعاتی در
فرایند یاددهی -یادگیری و بررسی اثربخشی یافتههای جدید علوم تربیتی استفاده نمایند.
آموزش زمینه -محور شیمی به صورت سه بعدی و توجه به سطوح تفکر ماکروسکوپی ،مولکولی ،نمادی و
انسانی ،یکی از راهکارهای اساسی برای برنامهریزی درسی این علم پایه بوده و ضرورت دارد تا استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات و نیز انجام آزمایش جایگاه ویژهای در برنامه درسی شیمی پیدا نماید.
کاربردهای متنوع علم شیمی در زندگی روزمره سبب شده است تا توجه ویژهای به آموزش این علم
آزمایشگاه -محور صورت پذیرد .استفاده از رویکرد مفهومی در آموزش شیمی ایجاب میکند تا برای درك عمیق
مفاهیم و جلوگیری از کجفهمیهای رایج در یادگیری شیمی ،توجه ویژهای به بهرهگیری از رایانه برای
شبیهسازی پدیده های شیمیایی در مقیاس مولکولی و ساخت مدل صورت گیرد .وجود سطوح تفکر سه بعدی و
پوشش دادن حیطههای مختلف ماکروسکوپی ،مولکولی و نمادی در علم شیمی ،سبب شده است تا طرح آموزش
زمینه -محور علم شیمی مورد استقبال پژوهشگران واقع شده و از آن به عنوان یک الگوی کامل مطالعاتی در
فرایند یاددهی -یادگیری و بررسی اثربخشی یافتههای جدید علوم تربیتی استفاده نمایند.
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آموزش زمینه -محور شیمی به صورت سه بعدی و توجه به سطوح تفکر ماکروسکوپی ،مولکولی ،نمادی و
انسانی ،یکی از راهکارهای اساسی برای برنامهریزی درسی این علم پایه بوده و ضرورت دارد تا استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات و نیز انجام آزمایش جایگاه ویژهای در برنامه درسی شیمی پیدا نماید.
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