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  يت )(ارائه توضيح كلي درباره حوزه فعال مقدمه

شتار اينجانب    مدت      است كه به تدريس درس شيمي در دوره متوسطه مشغول مي باشم .هدف از اين نو

بيان تجربيات تدريسم در طول سال هاي زياد خدمتم مي باشد . ايتدا مقدمه اي درباره درس شيمي در زير بيان 

  مي دارم .

 سكوالر علم آنها ،علم گذاشتند كنار را خدا رفتند علم دنبال به وقتي كه شد شروع زماني غرب دنياي مشكل

  . خدا از شده بريده و مادي و دنيايي علم شده

 دوگانگي به نه اما شيئ هر از خارج و يگانگي به نه اما بينم مي شيئي هر با را خدا من: فرمودند) ع( امير حضرت

.  

 است آنها خواص و مواد شناخت علم شيمي علم است همراه ديني معارف با سراسر كه است علمي شيمي علم

 ها ميليون چهره سياه كربن فقط كه انگيز شگفت و العاده خارق خواص و عظمت همه اين با مواد اين ،راستي

  . ديد خدا از جدا را حيات عنصر اين كربن توان مي چگونه ه بخشيد تنوع و زيبايي و طراوت با شيميايي تركيب

  يقينا آنان به شيمي مفاهيم تعليم و داريم آموزان دانش روان و روح بر تازمم تربيتي نقش شيمي دبيران ما

 هزينه نه و خرج نه تالش اين اينكه به توجه با گيريم مي قرار پسندانه خدا مسير در ما و بهتر را مفاهيم ارتباط

 و راضي ما از خدا و آرام ما جدان و كند مي زياد را آموزان دانش عالقه و  ده دا ما درس به طراوت بلكه دارد اي

 برقرار دائمي و پايدار و محكم پيوند هستي خالق با مخصوصا و هستي جهان همه با روش اين با و آباد ما ابديت
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 به آموزان دانش و خود رشد مسير در و كشف را حيات پايان بي انرژي هستي خالق با پيوند با و كنيم مي

  . گيريم مي خدمت

 پزشكي، در شيمي گسترده كاربردهاي. رود مي شمار به ها انسان روزانه زندگي از بخشي آن كاربردهاي و شيمي

 صنايع پوششها، انواع و الستيك پالستيك، رنگ، تهيه بهداشتي، و آرايشي صنايع غذايي، صنايع داروسازي،

 علم روزافزون يتاهم به توجه با. دارد بشري جوامع در علم اين زياد اهميت از نشان غيره و انرژي كشاورزي،

 برخوردار زيادي اهميت از آن اثربخش و مناسب آموزش به جدي توجه ها، انسان زندگي اركان همه در شيمي

 عملكرد با آشنايي و ها پديده درك براي الزم پايه اطالعات و» شيمي سواد« داراي بايد شهروندان همه و بوده

 يافتن و كردن سؤال توانايي تا كند مي ترغيب را آموزان دانش شيمي آموزش. باشند شيميايي مختلف محصوالت

 كاربردهاي با و نموده كسب را خود اطراف فيزيكي و طبيعي دنياي در موجود حقايق و ها پديده مورد در پاسخ

  )1386 بدريان،( شوند آشنا جامعه در دانشمندان  فعاليت شيوه و شيمي علم گسترده

 در. است يادگيري و ياددهي ناپذير جدايي فرايند دو شامل شيمي علم الخصبا تجربي علوم آموزش روند امروزه

 در اما است؛ برخوردار اي ويژه اهميت از مهارت و دانش كسب هاي روش و يادگيري آموزمحور، دانش فرايندهاي

 حيطم ساختن آماده نيز و ها مهارت و دانش مناسب انتقال هاي شيوه يعني ياددهي امر محور، معلم فرايند

  .دارد زيادي اهميت يادگيري به آموزان دانش تشويق براي يادگيري

درس شيمي جزو درسهايي است كه اوالٌ افراد خاصي بدان عالقه دروني دارند، ثانياٌ به خاطر اينكه بيشتر مطالب 

كه  آن ذهني است و كامالٌ ملموس نيست، لذا در آموزش اين درس به طور معمول با مشكالتي مواجه ميشويم

البته بسياري از اين مشكالت با تدابير معلمان شيمي كه ذهني فعال دارند، حل ميشود. از آن جا كه اين امر به 

  .نظر مهم ميĤيد كه بتوانيم با يك سري كارهاي علمي اين مشكل را حل كنيم 

  نكات كليدي :

  و پيشنهادات راهكارها –انواع روش تدريس  –چالش ها و مشكالت تدريس  - تجربيات تدريس  
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  مفهوم روش تدريس :

است. مدرس بعد از انتخاب محتوا و  درس شيمي از مراحل مهم در طراحي آموزشي، انتخاب روش تدريس   

قبل از تعيين وسيله، بايد خط مشي مناسب تدريس را انتخاب كند و در اين تصميم گيري، بايد به سه موضوع 

توجه داشته باشد. يكي از روش  "محدوديت هاي زماني"و  "محتواي موضوع"، "فراگيرانماهيت و طبيعت "

هايي كه سابقه طوالني در نظام هاي آموزشي دارد، تدريس به روش سخنراني است. ارايه اصول، مفاهيم و 

ر، حقايق به طور شفاهي از طرف مدرس و يادگيري از طريق گوش كردن و ياداشت برداشتن از طرف فراگي

اساس اين روش را تشكيل مي دهد و توضيح و توصيف پديده ها از سوي مدرس نقش عمده اي دارد. روش 

سخنراني داراي مراحل آمادگي، مقدمه، محتوا، متن و جمع بندي است كه در صورت اجراي خوب، با مهارت و با 

  .انگيزه، مي تواند تاثير مطلوب و اثربخشي بااليي در فراگيران داشته باشد

  ست؟يتجربه چ

 ديانجام ده ديخواه يم ايكه انجام داده  يرفتار ايباشد، افكار  ندهيآ ايبه گذشته  ينگاه ،يتجربه به نوع ديشا

  برد اهدافمان؟ شياست به منظور پ يموهبت ايآ د؟يآ يچه و چگونه به وجود م ياما تجربه برا

كه تجربه و  نيو ا د؟يدقت كرده ا» كردن خطا است تجربه را، تجربه:« كه  يميضرب المثل قد نيبه مفهوم ا ايآ

  تواند خطا باشد؟ يم يدر زندگ يچه نوع تجربه ا

به آن  دياست كه با يدارد، موضوع مهم يراتيچه كاربرد و تاث يما در زندگ يتجربه ها تيو كم تيفيكه ك نيا

  .ميداشته باش يشتريتوجه ب
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 يباشد كه از آن جواب گرفته و به معنا يما در هر موضوعنادرست  ايرفتار درست  جهيممكن است، نت تجربه

  !نيريحال چه تلخ باشد و چه ش م،يمتوجه آن شده باش ،يواقع

هم از آن عبرت  يكرده و البته گاه يتلخ دور يو از تجربه ها ميرا بارها تكرار كرده ا نيريش يتجربه ها بالطبع

انتقال داد تا  گريكديآن ها را به  ديتصور كرد كه با يا مانهيحك يتوان پند و اندرز ها ي. تجربه ها را مميگرفته ا

  استفاده از آن ها را ببرند. تيهمگان نها

  :  و ارائه  راهكار شنهاديپ فيتعر

و  ي تدريسندهايبهبود در فرآ ايكه باعث حل مشكل  شنهادهايو راهكار در قالب نظام پ دهيارائه هرگونه ا

مدرسه و ساير همكاران ارائه مي  راني، مددبيران كه توسط  شود-يم دهينام شنهاديخدمات سازمان گردد، پ

  .گردد .

  شيمي ريدبارزيابي از حوزه خودم به عنوان 

  بنده به عنوان دبير شيمي حيطه وظايف - الف 

هم داراي وظايف زير مي باشم كه هميشه سعي كرده ام آنها را به نحو احسنت انجام د شيمي  بنده به عنوان دبير
:  

 و موازين با منطبق درس كالس در دهنده پرورش و آموزنده كامالً محيطي آوردن وجود به در اهتمام  

 جهت هر از آموزان دانش خدادادي و فطري استعدادهاي شدن شكوفا زمينه كه طوري به اسالمي معيارهاي

  .باشد فراهم

 شيوه و اصول به باتوجه الزم مواقع در آنان به زمال تذكرات دادن و آموزان دانش كردار و رفتار بر كامل نظارت -

  .اسالمي تربيتي هاي
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 رفتاري ارائه و امور ساير و دروس يادگيري در آموزان دانش بين اسالمي همكاري و تفاهم جو ايجاد در سعي -

 مدنظر ارههمو را اسالمي رفتار از كامل الگوي و نمونه آموزان دانش كه نحوي به درس كالس در اسالمي كامالً

  .باشند داشته

 بر موظف تدريس به اشتغال و آموزان دانش وقت نرفتن هدر در وافر سعي و درس كالس در موقع به حضور -

  .پرورش و آموزش وزارت مصوب ضوابط براساس هفتگي برنامه طبق

  .معين زماني فواصل به برنامه مطالب تخصيص منظور به تحصيلي سال درس طرح تهيه -

 رئيس به الزم گزارش ارائه و مخصوص دفتر در آنان غيبت ثبت و آموزان دانش غياب و حضور به رسيدگي -

  .آموزشگاه

  .آنان تحصيلي وضع پيشبرد جهت مختلف استعدادهاي نظر از آموزان دانش بندي گروه -

  .آموزان دانش علمي آموزش برنامه با متناسب فني دروس و مواد نظري اصول آموزش -

  .لزوم صورت در درس كالس در تشريح و تدريس براي الزم وسايل نكرد آماده -

  .نقشه طبق آموزان دانش براي نياز مورد شده ساخته هاي نمونه تشريح -

  .مربوط هاي عمل دستور و مقررات برطبق آموزان دانش يادگيري و معلومات سنجش منظور به امتحانات انجام -

  .مربوط هاي عمل دستور برابر مقرر مدت ظرف مربوط مقام به راتنم ريز تسليم و امتحاني اوراق تصحيح -

  .درس كالس در نظم حفظ و برقراري -

  .لزوم حد در آنان با ارتباط و تماس و فرزندانشان اخالقي و تحصيلي وضع از آموزان دانش اولياء ساختن مطلع -
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  .ذيربط مقام به آموزان دانش اخالقي و تحصيلي وضع موقع به گزارش -

  .پرورش و آموزش مختلف زمينه در مربوط مقامات ساير با همكاري و دبيران شوراهاي و جلسات در گزارش -

  .پرورش و آموزش وزارت مقررات حدود در دستورات اجراي و مربوط آموزشي واحد رئيس با همكاري -

  .مربوط مقام به هنرجويان و آموزان دانش كارآموزي و درسي وضع گزارش -

 مهارت و ها آگاهي سطح بردن باال منظور به علمي و تربيتي كتب و تدريس روشهاي در مداوم مطالعه در سعي -

  .شغلي هاي

  .برنامه طبق شود مي تشكيل پرورش و آموزش وزارت توسط كه خدمت ضمن آموزش هاي كالس در شركت -

 تفهيم جهت دانشجويان يا و هنرجويان و آموزان دانش است الزم كه هايي برنامه و تمرينات نمودن مشخص -

  .شده انجام كارهاي به رسيدگي و دهند انجام منزل در دروس بهتر

  .مربوط آموزشي واحد مربيان و اولياء انجمن با همكاري -

  

  نقاط قوت و ضعف بنده در تدريس دروس الهيات: - ب 

   : كاري نقاط قوت

  حضور به موقع در محيط كار و تدريس       - 1

  نچه به دانش اموزان مي آموزم: عمل به آ 2

  : تدريس هر درسيبه شيوه اي متفاوت جهت تنوع و رفع خستگي دانش اموزان  3

  : ايجاد شور و نشاط و هيجان در كالس و استفاده از پيشنهادات دانش اموزان  4
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  نقاط ضعف كاري :

  عدم تمايل برخي دانش آموزان به شركت فعال در كالس- 1

  ها تيمسئول ياجرا :استرس باال در مورد2

  دانش اموزان يو فرهنگ ياز حد در مورد مسائل اخالق شيب تي: حساس 3

  بيان تجربيات تدريس : -  

  تجارب زيادي اندوخته ام كه در زير به بيان انها مي پردازم : شيمي  بنده در مدت زياد تدريس

  استفاده از فيلم ها ي آموزشي براي يادگيري مباحث شيمي:  1تجربه 

ي از روش هايي كه بنده در تدريس مباحث شيمي استفاده مي كردم ، استفاده از فيلم هاي آموزشي براي يك

درك مفاهيم شيمي بود . بنا به امكانات مدرسه هر چند جلسه يكبار فيلم آموزشي آن مبحث را براي دانش 

  آموزان پخش مي كردم .

شيمي مي شد .و مزيت ديگر اين روش ماندگاري  اين روش باعث يادگيري بيشتر دانش آموزان در يادگيري

  يادگيري دانش اموزان در ذهنشان مي شد .

  : تجربه استفاده از جعبه پرسش و تبيين ان 2تجربه 

اجرا مي كردم استفاده از جعبه پرسش بود كه در زير به توضيح تدريس شيمي يكي از روش هاي كه بنده براي 

  آن مي پردازم .
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است كه تدريس مي   شيمي آموزش صحيح و ماندگار را در پي دارد طرح سؤال از دروس يكي از روشهايي كه

جعبه پرسش تهيه كنند(با سليقه خودشان تزيين كنند. تصوير بزرگان خواستم يك شود. به اين منظور از دانش 

دريس هر درس را روي آن بچسبانند يا آن را شبيه كتابخانه كوچك بسازند و...) پس از تشيمي و دانشمندان 

براي ارزشيابي اشت از ان سؤاالت آن درس را بنويسند و داخل جعبه بگذارند. اين جعبه كاربردهاي فراواني د

   استفاده مي كردم .تشخيصي و يا اجراي مسابقه و حتي امتحان 

ري استفاده از جعبه پرسش باعث مي شد دانش اموزان در هنگام تدريس براي سواالتي كه دارند فكر بيشت

  افزايش مي يافت . در درس شيمي نمايند و يادگيري انها

  : رفع خستگي دانش اموزان با نرمش 3تجربه شماره 

مي خسته مي شوند لذا همان لحظه كه احساس  دروس شيميتدريس معموال دانش آموزان در نيمه كالس 

اين  نند. ( حدود پنج دقيقه )كه در سر جايشان شروع به نرمش ك مي خواستم ، از آنها كردم خسته شده اند 

 كهو يا آن در ساعت را داشتم قصد تدريس  بندهو ند  داشت يا فيزيك  ساعت اول رياضي زماني كه مخصوصا  كار

اين نرمش ها .( دانش آموزان دير خوابينده باشند در يادگيري و نشاط كالس موثر واقع مي شد شب قبل 

  ).هميشه فضاي شادي را به كالس مي داد 

 و تبيين آن : آزمون ها و سواالت  4تجربه 

 كه بود اين داشتم آزمونها در آموزان دانش موفقيت و شيمي يادگيري سطح ارتقاء براي كه كارهايي از ديگر يكي

 به و گيرند قرار ارزيابي مورد گرديد مي ارايه آموزان دانش به كه سواالتي هميشه كردم مي سعي ها، آزمون در

 تا داشتم آن بر سعي و داشتند مشكل ها حيطه از يك كدام در آموزان دانش كه داشتم خاص توجه نكته اين

 ضعفشان نقاط تا خواستم مي آموزان دانش خود از هم همواره يعني. كنم حل را مشكالتشان و مسايل امكان حد

 از و دارند ضعف مباحثي چه در آنها كه يافتم درمي آنها امتحاني هاي برگه در دقت و توجه با هم و بگويند را
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 درسهايي در آموزان دانش ضعف نقاط رفع در تدريس، امر در خودم تجربه بردن باال با تا كردم مي سعي رو اين

  .شوم واقع مؤثر و موفق نيز كردم مي تدريس كه

  : 5تجربه 

  تمركزروي نقاط قوت دانش اموزان

 يسو به را او مكن كز تمر ان  در درس شيميزآمو دانش اشتباهات يرو كه نيا يجا ههميشه سعي ميكردم ب

هميشه نقاط مثبت دانش آموزان را ميديدم و سعي ميكردم كه آنها را  . ميكن ييراهنما مطلوب رفتار انتخاب

تقويت كنم .مثال در تدريسمباحث شيمي هميشه سعي ميكردم به دانش اموزان فايده آن مبحث شيمي را براي 

  در آنها ايجاد انگيزه براي يادگيري نمايم .دانش آموزان توضيح دهم و 

  عوامل موفقيت بنده در تدريس شيمي :

شناسي، وابستگي زيادي  شناسي و زمين هاي علمي از جمله فيزيك، زيست علم شيمي در مقايسه با ساير رشته   

ده است كه ورزي دارد و در بررسي سيرتاريخي علم شيمي مشخص ش هاي دست به انجام آزمايش و كسب مهارت

توان از مفاهيم آموخته شده به نحو احسن در زندگي  هاي آزمايشگاهي، نمي بدون انجام آزمايش و كسب مهارت

بنده به عنوان دبير شيمي هميشه به مطالعات زيادي براي موفقيت تدريس و يادگيري  روزمره استفاده كرد. 

  به آن مي پردازم . بيشتر دانش اموزان در يادگيري شيمي پرداختم كه در ادامه

به راستي چرا بيشتر متخصصان آموزش علوم تجربي، انجام آزمايش و كسب مهارت را به عنوان يكي از 

هاي  توانيم در نوشته اند؟ پاسخ اين سئوال را مي هاي بسيار مهم جهت آموزش شيمي الزم دانسته مؤلفه

هاي مهم آموزش شيمي در اياالت  از شخصيت پيدا كنيم. وي يكي 20و  19در دوره زماني بين قرن  «ريمسن«

اي در راستاي رشد، توسعه و تكامل اين علم در آن كشور انجام داده  هاي ارزنده متحده آمريكا است كه فعاليت

اي او بسيار با ارزش بود، با  اش با علم شيمي را كه در زندگي حرفه است. ريمسن خاطرات اولين رويارويي

  .كند آموز و يا دانشجوي مبتدي توصيف مي ن يك دانشنوشتاري ساده و از زبا

 :باشد مي نيز شيمي توصيفي   اي از خاطرات ريمسن است كه بنيان گذار سبك يادگيري زير نمونهدر  
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از مطالعه ». كند نيتريك اسيد بر فلز مس اثر مي«هنگام مطالعه يك كتاب شيمي به اين مطلب رسيدم كه «

 و كم مس فلز   ده بودم و تصميم گرفتم تا اين مفاهيم را با چشمانم ببينيم.چنين مطالب نامعقول خسته ش

 داشت اسيد نيتريك عنوان با برچسبي كه هم بطري يك و بود جيبم در مسي  سكه چند. بود آشنا برايم بيش

يرم. روح خواستم آن را ياد بگ فهميدم و مي را نمي» كند اثر مي«ويژگي  اين. بودم ديده استادم دفتر ميز روي

 را   »كند اثر مي«خواستم معني  ماجراجويي بر من حاكم بود و با داشتن چند سكه مسي و نيتريك اسيد، مي

ز ا يكي حتي بودم حاضر تجربه، كسب و يادگيري به زياد عالقه خاطر به من و بود آماده چيز همه. كنم درك

آنها را روي ميز گذاشتم، درب بطري نيتريك اسيد  ام بودند، قرباني كنم. يكي از چند سكه مسي را كه كل دارايي

را باز كردم و مقداري مايع اسيدي روي سكه ريختم و آماده مشاهده شدم. صحنه بسيار عجيبي بود. سكه مسي 

دچار تغيير شده بود و مايع جوشاني به رنگ آبي مايل به سبز به همراه بخارهايي باالي سكه و ميز به وجود آمده 

اي ابر رنگي فضا را پر كرده بود كه بويي  اطراف مكان آزمايش به رنگ قرمز تيره در آمده بود و توده بودند. هواي

توانستم آن را متوقف كنم؟ من سعي كردم با برداشتن سكه و  كننده داشت. چطور مي بسيار نامطبوع و خفه

وختم و آن اين كه نيتريك اسيد نه پرتاب آن از پنجره به بيرون، از اين وضعيت خالص شوم؛ اما واقعيتي را آم

ناخواسته ديگري رهنمون كرد. من   كند. اين درد مرا به تجربه تنها بر مس بلكه بر انگشتان دست نيز اثر مي

كند. اين  انگشتان خود را بر شلوارم كشيدم و حقيقت ديگري كشف شد؛ نيتريك اسيد بر پارچه شلوار نيز اثر مي

ام. من هنوز هم درمورد اين تجربه با عالقه  ترين آزمايشي است كه تاكنون انجام داده شاثرگذارترين و شايد با ارز

ام كه  هاي مفيد در آموزش اثربخش شيمي، به اين نتيجه رسيده كنم. با گذشت زمان و كسب تجربه صحبت مي

  .»هاي شيميايي است تنها راه يادگيري مؤثر علم شيمي، انجام آزمايش و مشاهده زنده پديده

توان به نتايج بسيار با ارزشي دست يافت. شماري از نتايج استخراج شده در  با بررسي نوشته هاي ريمسن، مي

  زير آمده است:

اي  ه پديدهمشاهد يا و آزمايش انجام شامل شيمي، يادگيري و ياددهي در بحث مورد موضوع كه هنگامي    .1

  شود. باشد، كنجكاوي عامل مهمي محسوب مي 

 عملياتي تعريف تجربه، طريق اين از اما بود؛ مس فلز بر اسيد نيتريك اثر ديدن به عالقمند اصل در سنريم    .2

  .آورد دست به نيز را ديگري مفاهيم و
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قط با انجام آزمايش و كسب ف و بوده برخوردار زيادي اهميت از شخصي درك كه گرفت نتيجه ريمسن       .3

  آيد. تجربه به دست مي

ر يادگيري ريمسن اغلب از نوع كيفي و توصيفي بودند. هر چند امروزه شيميدانان جهت درك عوامل دخيل د

دهند؛ اما براي  يك پديده شيميايي كمتر از عوامل كيفي كمك مي گيرند و معموالً اطالعات كمي را ترجيح مي

وان از روش كيفي و ت تر يعني مدارس، مي ورزي علم شيمي در سطوح پايين هاي دست آموزش مفاهيم و مهارت

خواهيم مشاهداتي مثل ريمسن داشته باشيم مجبوريم ابتدا  توصيفي ريمسن استفاده كرد. به هر حال اگر مي

هاي كيفي را در آزمايشگاه بفهيم و سپس آنها را براي استفاده در آموزش دستكاري كنيم  نقش چنين ايده

)Hofstein, 2004.(  

ن روش ها و تجربيات گرفتم اين بود كه براي تدريس شيمي هميشه بايد كار نتيجه گيري كه بنده از مطالعه اي

عملي و آزمايشگاهي را براي دانش آموزان در نظر بگيرم . و مجموعه استفاده از اين عوامل باعث موفقيت بنده 

مشكل  در تدريس شيمي شد . و از طرفي بخاطر كمبود امكانات آزمايشگاهي روند ياددهي شيمي را براي بنده

  مي نمود .

  

  ها و مشكالت :بيان چالش

پژوهشگران معتقدند كه در طراحي و اجراي برنامه درسي شيمي در سطح مدارس، سه بحث چالش برانگيز 
  مطرح است كه عبارتند از:

  آموزان براي يادگيري علم شيمي؛ انگيزه پايين دانش    .1

  هاي يادگيري؛ كتابهاي درسي با تجربه هاي علمي طرح شده در عدم هماهنگي مفاهيم و نظريه    .2

  ي درسي در مدارس. هاي نامناسب اجراي برنامه  . شيوه3

هاي شيميايي پيچيده و غير قابل لمس به ويژه در سطح  يادگيري و درك مفاهيم شيمي به خاطر پديده
ها و  نظريه   آموزان با مولكولي، اغلب دشوار است. در فرايند آموزش و يادگيري شيمي، معلمان و دانش

ها و رفتار مواد شيميايي كه  هايي روبرو هستند كه به راحتي قابل درك و تجسم نيستند. بررسي ويژگي فرضيه
هاي قوي نيز قابل مشاهده نيستند،  هاي مولكولي و اتمي هستند و با چشم مسطح و حتي ميكروسكوپ در اندازه

  گردد. فهمي مي اغلب مشكل است و منجر به كج
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  ها و چشم اندازها در برنامه درسي شيمي دوره متوسطه چالش

هاي جديدي به اين  ها و نظريه در چند دهه اخير، علم شيمي از رشد بسيار زيادي برخوردار بوده و موضوع
آموزش   ها سبب شده است تا انسان اهميت روزافزون علم شيمي در زندگي  دانش بشري اضافه شده است. 

ي گذشته،  ي درسي مدارس از اهميت به سزايي برخوردار گردد. در دهه مناسب و اثربخش آن به ويژه در برنامه
سازي دانش  هاي درسي شيمي، همواره معتقد بودند كه هدف از آموزش شيمي، آماده معلمان و طراحان برنامه

باشند. » سواد شيمي«؛ بلكه هدف اصلي تربيت شهرونداني است كه داراي آموزان براي ورود به دانشگاه نيست
اي تحت تاثير علم و فناوري است، بنابراين علم شيمي بايد آنچنان آموزش داده  ي امروز به طور فزاينده جامعه

هاي  آموختهآموزان بتوانند  شود كه ارتباط آن با زندگي، صنعت، فناوري و جامعه مورد تاكيد قرار گيرد و دانش
هاي اقتصادي، صنعتي،  قرار دهند. كاربردهاي متنوع علم شيمي در زمينه   زندگي مورد استفاده  خود را در

به    آموزان، ريزان درسي براي افزايش سطح سواد شيمي دانش كند تا برنامه اجتماعي و فرهنگي ايجاب مي
     كر شده نيز بپردازند.هاي ذ هاي كاربردي مفاهيم نظري آموخته شده در زمينه داللت

هاي درسي، اغلب  ي درسي شيمي و حجم محدود كتاب به علت وسعت زياد مباحث طرح شده در برنامه
شوند. در اين حالت،  هاي درسي به صورت خالصه شده و نسبتاً محدود ارايه مي شود كه مطالب كتاب مالحظه مي

اند و ارتباط طولي و عرضي  هاي كوچكي تشكيل شده كتابهاي درسي كه ساختاري اليه مانند دارند، از قطعه
توانند به تصويري جامع و رايج از  آموزان با مشاهده قطعات مجزا از مفاهيم شيمي، نمي اندكي با هم دارند. دانش
  علم شيمي دست يابند. .....

  فلسفه و اهداف جديد ياددهي و يادگيري شيمي :

به » سواد علمي«يروي انساني كارآمد و داراي سطح باالي شناسي بر فاكتور ن امروزه متخصصان توسعه
شود تا  هاي آموزشي تالش مي ي نظام عنوان مهمترين عامل توسعه و پيش شرط تحقق آن تاكيد دارند. در همه

ي توسعه پايدار را فراهم ساخت. مهمترين و  ها سطح سواد علمي جامعه بهبود بخشد تا از اين راه بتوان زمينه
ي آموزش شيمي، ارتقاي سطح سواد شيمي است. با آنكه سواد شيمي داراي گستردگي  ن فلسفهتري شاخص

  توان در يك نگاه ساده آن را به صورت زير تعريف كرد: فراواني است؛ اما مي

ي علم شيمي را سواد شيمي  هاي علمي مورد نياز در زمينه درك مفاهيم، فرايندهاي علمي و آگاهي«
هاي علمي مشاهده شده در  ها و پديده تواند ارتباط مناسبي بين واقعيت ي سواد شيمي ميگويند. شخص دارا مي

هاي شيميايي را تشخيص داده و  تواند انواع پديده هاي روزانه و علم شيمي برقرار نمايد. اين شخص مي فعاليت

http://badrian2.blogfa.com/post-10.aspx
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را به صورت منطقي  هاي مشاهده شده در زندگي، محل كار و جامعه درك كند و از طريق شواهد علمي، پديده
هاي احتمالي آگاهانه ايفاي نقش  گيري و انتخاب گزينه  تجزيه و تحليل نموده و براي حل مشكالت، تصميم

  ».نمايد

نقاط جهان به صورت بنيادي تغيير كرده است و  هاي درسي شيمي در اقصي در طول ده سال اخير برنامه
  هاي آموزشي سنتي گشته هاي پژوهشي جايگزين نظام افتههاي جديدي مبتني بر ي رويكردها، راهبردها و روش

 - كارگيري مفاهيم بيشتري از شيمي ها، آموزش شيمي از حالت توصيفي خارج شده و با به است. در اين برنامه
هاي آموزشي كه با رويكرد چند بعدي و به صورت  فيزيك، حالت مفهومي به خود گرفته اند. در اغلب محتوا

  شوند: اي علم شيمي در قالب شش بعد به شرح زير آموزش داده مي  شوند، اصول پايه هي ميمفهومي سازماند

  ساختار مفهومي علم شيمي    .١

  فرايندهاي شيميايي    .٢

  كاربردهاي فناورانه علم شيمي    .٣

  آموزان به علم شيمي ي دانش افزايش عالقه    .٤

  هاي فرهنگي علم شيمي توجه به جنبه    .٥

  هاي اجتماعي علم شيمي توجه به داللت      .٦

هاي تدريس نيز به طور  ي درسي شيمي در مدارس، ضروري است تا روش  با ورود ابعاد جديدي به برنامه 
شود تا فضاي كالس درس به صورتي  اساسي دچار تغيير و تحول گردند. در رويكردهاي جديد آموزشي تالش مي

داده شود تا به طور فيزيكي و هوشمندانه با مواد آموزشي تعامل مناسبي  آموز اجازه باشد كه در آن به دانش
آموزان با مواد آموزشي، بر كاوشگري، كشف مفاهيم و انجام  هاي تعاملي دانش داشته باشد. اساس فعاليت

  ).Johnston  ,1997 هاي ذهني و عملي استوار است ( فعاليت

  ابعاد مختلف سواد شيمي :

گذارد، كيفيت آموزش  بطور مستقيم بر سطح سواد شيمي مردم يك جامعه اثر مييكي از عواملي كه 
هاي علمي و درك و  شيمي در نظام آموزشي هر كشور است. در آموزش علم شيمي تنها آشنا شدن با موضوع

فهم آنها مورد نظر نيست؛ بلكه عالوه بر كسب دانش، بايد روش علمي يعني كاوشگري علمي، تفسير علمي 
هاي علمي و نيز داشتن نگرش علمي كه تداعي كننده شيوه فعاليت دانشمندان و  ها، استفاده از مهارت هپديد

  ).1387شهروندان سطوح باالتر جامعه هستند، را نيز در نظر گرفت (بدريان و كيامنش، 
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  ند از:توان به هفت بعد مختلف آن اشاره كرد كه عبارت هاي سواد شيمي، مي تر مؤلفه در بررسي دقيق

  آشنايي با ماهيت علم شيمي؛   .1

  . آشنايي با مفاهيم كليدي علم شيمي؛2

  آشنايي با فرايندهاي علمي؛  .3

  جامعه و محيط زيست؛ -فناوري - . آشنايي با رابطه بين علم4

  هاي علمي و فني؛ . آشنايي با مهارت5

  . آشنايي با ارزشهاي ناشي از علم شيمي؛6

توان براي تعريف دقيقتر سواد شيمي، آن را در چهار بعد  ابعاد ذكر شده، ميبنابراين با در نظر گرفتن 
ي درسي شيمي  تعريف كرد. هر كدام از ابعاد ذكر شده بخشي از برنامه«  نگرش«و » مهارت«، »زمينه«، »محتوا«

  ).Shwartz, etal ,2006دهند ( در مدارس را تحت پوشش قرار مي

  محتوا و سواد شيمي : - الف

هاي  كند تا پديده شود كه تالش مي اي از دانش بشري را شامل مي حاظ محتوا، علم شيمي مجموعهاز ل
شيميايي قابل مشاهده را در قالب ساختار مولكولي مواد و از طريق زبان تخصصي ويژه علم شيمي توضيح دهد. 

كند.  را نيز در آنها بررسي مي هاي شيميايي، تغييرات انرژي اين علم عالوه بر بررسي پويايي فرايندها و واكنش
شاخه هاي جديدي از اين علم سبب شده است تا  سابقه علم شيمي در چند دهه ي اخير و پيدايش زير رشد بي

ي اين  ي اطالعاتي در همه هاي درسي توان ارايه تنوع مفاهيم مرتبط با علم شيمي بسيار زياد شده و كتاب
آموزان، براي افزايش معلومات خود ناگزير به  ل هم معلمان و هم دانشها را نداشته باشند. روي اين اص زمينه

هاي اطالعاتي موجود در  هاي كمك آموزشي و همچنين بانك ترويجي، كتاب -هاي آموزشي استفاده از انواع مجله
  ). Dory  & Hameiri , 2003شبكه جهاني اينترنت هستند (

ايش، بهداشت، تغذيه، پوشاك، مسكن، محيط زيست، افزايش كاربردهاي علم شيمي در تامين رفاه، آس
ريزان آموزشي با هدف ارتقاي  كند تا برنامه انرژي، اشتغال و حتي روابط سياسي، اقتصادي و اجتماعي، ايجاب مي

آموزان براي ورود به دانشگاه، محتواي آموزشي مناسبي را براي استفاده  سطح سواد شيمي و آماده سازي دانش
اي  تجويز نمايند. در اين محتوا به مفاهيم پايه و كليدي علم شيمي در سه محور: رفتار ذره در سطح مدارس

  شود. هاي شيميايي پرداخته مي ماده، ساختار ماده و تبديل



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق تجربيات با 
آسمان در سايت علمي و پژوهشي تومان (هفت هزار تومان ) به لينك خريد آن  7000قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irمراجعه نمائيد .

٢١ 
 

  زمينه و سواد شيمي : - ب

كند تا  هاي اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي ايجاب مي كاربردهاي متنوع علم شيمي در زمينه
هاي كاربردي مفاهيم نظري آموخته  به داللت   آموزان، ريزان درسي براي افزايش سطح سواد شيمي دانش برنامه

هاي ذكر شده نيز بپردازند. در طراحي و اجراي برنامه درسي شيمي اغلب دو بحث چالش برانگيز  شده در زمينه
  مطرح است كه عبارتند از:

  هاي يادگيري در كالس درس و تجربههاي مطرح شده  هماهنگي بين مفاهيم و نظريه  .1

  آموزان براي يادگيري علم شيمي انگيزه دانش  .2

هاي درسي، اغلب  ي درسي شيمي و حجم محدود كتاب به علت وسعت زياد مباحث طرح شده در برنامه
ت، شوند. در اين حال هاي درسي به صورت خالصه شده و نسبتاً محدود ارايه مي شود كه مطالب كتاب مالحظه مي

اند و ارتباط طولي و عرضي  هاي كوچكي تشكيل شده كتابهاي درسي كه ساختاري اليه مانند دارند، از قطعه
توانند به تصويري جامع و رايج از  آموزان با مشاهده قطعات مجزا از مفاهيم شيمي، نمي اندكي با هم دارند. دانش
  ).Gilbert, 2006علم شيمي دست يابند (

اند كه  ها و مدلهاي شيمي طوري ارايه شده هاي درسي شيمي، مفاهيم، نظريه بهمچنين در اغلب كتا
دانند چرا يك نظريه از پس نظريه ديگر آمده است، و اصالً چه نيازي به اين كار بوده است. اين  آموزان نمي دانش

در مقاطع باالتر ي علم شيمي و ادامه تحصيل  آموزان براي مطالعه امر به طور وسيعي سبب كاهش انگيزه دانش
  شده است.

آموزان قادر هستند مفاهيم و  آيا دانش«توان با يك سؤال اساسي به ادامه بحث پرداخت.  بنابراين مي
توان گفت كه  ؟ در پاسخ به اين سؤال مي»هاي آموخته شده شيمي را در زندگي روزمره خود به كار برند نظريه

شد؛ اما در سالهاي اخير، عالوه  ها عامل مهم در يادگيري تلقي ميدر سالهاي نه چندان دور، محتواي يادگيري تن
و » شناخت«هاي جديد يادگيري معتقدند كه  اي نمود. نظريه بر محتوا، بايد به موقعيت يادگيري نيز توجه ويژه

ت دهد و يا يادگيري صور ايي كه در آن شناخت رخ مي باشند. بنابراين زمينه» موقعيت يافته«يادگيري بايد 
  ).1387گيرد، از اهميت به سزايي برخوردار است (بدريان و كيامنش،  مي

هايي را يافت كه براي آنان جذاب و  آموزان در فرايند يادگيري شيمي، بايد زمينه براي فعال كردن دانش
ت و آموزان اهمي هايي استفاده شود كه دانش هاي درسي جديد شيمي بايد از زمينه دار باشد. در برنامه معني

ها ببينند و به اين ترتيب براي گسترش دانش خود در جهات  كاربرد مفاهيم آموخته شده را در اين زمينه
  ي الزم را كسب كنند. مختلف، انگيزه

هاي هوا و  در چند سال اخير، نگرانيهاي جهاني نسبت به منابع انرژي، تغذيه، آب، محيط زيست و آلودگي
كسب نمايد. با    اي در اقتصاد و علوم اجتماعي تا علم شيمي جايگاه ويژههاي زير زميني، سبب شده است  آب
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هاي اجتماعي، فرهنگي و  و استفاده از زمينه   »جامعه و محيط زيست -فناوري -علم«استفاده از رويكرد 
كرد.  آموزان ارايه هاي يادگيري جديدي به دانش هاي شيمي را در قالب تجربه توان مفاهيم و نظريه اقتصادي، مي
   در آموزش شيمي سبب شده است تا مفاهيم ارايه شده از جذابيت بيشتري» محور -رويكرد زمينه«استفاده از 

هاي روزانه، انگيزه  آموزان با مالحظه كاربرد عيني مفاهيم آموخته شده در زندگي و فعاليت برخوردار بوده و دانش
  ).Johnston  2000  , دهند ( و رغبت بيشتري براي مطالعه شيمي نشان 

  مهارت و سواد شيمي : - پ

از لحاظ مهارتي، يك شخص داراي سواد شيمي، بايد بتواند در مواقع لزوم با طرح سوال علمي، به دنبال 
فرضيه علمي    مشاهده علمي و كسب اطالعات از منابع علمي روز برود و با گردآوري اسناد و شواهد علمي كافي،

  خود را به اثبات برساند.

، انجام مشاهده »توانايي كار با اعداد«هاي الزم در يك شخص با سواد شيمي عبارتند از :  نابراين مهارتب
هاي عملي و ذهني مبتني بر روش علمي، توانايي حل مسئله، كاوشگري علمي، توانايي استفاده از  دقيق، فعاليت

  يي و ... .منابع اطالعاتي گوناگون، رعايت نكات ايمني در كار با مواد شيميا

هاي ضروري در آموزش شيمي توانايي كار با اعداد است. براي هر فردي كه علوم تجربي را  يكي از يادگيري
گيري، احتماالت، صحت و  اندازه  هاي كمي، درك كند و به ماهيت تجربي بودن دانش شيمي و اهميت جنبه
شود.  ضرورت كار با اعداد آشكار مي  آن پي ببرد،دقت، به كارگيري اعداد و استفاده از رياضي و روابط كمي در 

آموزان  هاي كاوشگري، دانش انجامد. بنابراين بايد در جريان انجام فعاليت حل مسئله به تقويت اين يادگيري مي
ها را  هايي را داشته باشند كه به كمك آنها بتوانند متغيرها را دستكاري كنند، كميت فرصت تقويت راه

هاي به دست آمده را ثبت و آنها را تحليل و تفسير نمايند و به اهميت اطالعات عددي در  نند، دادهگيري ك اندازه
  هاي علمي اعتقاد پيدا كنند. دنياي علم شيمي پي ببرند و به آمار و ارقام به دست آمده از پژوهش

يي مواد، بايد به دانش آموزان عالوه بر آشنايي با زبان تخصصي شيمي و خواندن و نوشتن فرمول شيميا
هاي شيميايي نوشته  كسب مهارت در نوشتن، موازنه كردن، محاسبات مربوط به جرم، حجم، مول بر پايه معادله

  شده بپردازند.

گيرد كه داراي هدف  مهارت انجام مشاهده يك فرايند شناختي است و هنگامي به درستي صورت مي
د. بين ديدن و مشاهده كردن تفاوت زيادي وجود دارد. مشخصي بوده و بر پايه يك تفكر نظري استوار باش

كنند. عمل مشاهده كردن معموالً متمايزتر  بينند؛ اما همه آنها را مشاهده نمي آموزان چيزهاي زيادي را مي دانش
آموزان را آماده كرد تا بتوانند مشاهده كردن يعني تمركز ادراك،  و دقيقتر از عمل ديدن است. بايد ذهن دانش

  اس و جديت در ديدن را ياد بگيرند.حو
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برداري و مهارت استفاده كردن از منابع اطالعاتي گوناگوني همچون  آموزان بايد بتوانند با شيوه بهره دانش
اي و  افزارهاي رايانه هاي گروهي، فيلم، نوارهاي شنيداري و ديداري، نرم هاي مرجع، مجالت و ديگر رسانه كتاب

  شوند. ها آشنا  ها، موزه ها، سازمانها و كارخانه تابخانهمنابع اجتماعي همچون ك

  نگرش و سواد شيمي : - ت

از لحاظ نگرشي شخص با سواد شيمي بايد ديد واقع بينانه و در عين حال منصفانه از علم شيمي و 
كاربردهاي آن داشته باشد. همچنين بتواند در سطح جامعه و در زندگي شغلي و شخصي خود از مفاهيم و 

كار  هاي علمي مرتبط را به هاي شيمي استفاده كرده و داللت هاي علم شيمي در توجيه رخدادها و پديده ظريهن
هاي مستند علمي در تلويزيون، به جايگاه ويژه  هاي علمي يا برنامه بندد. شخص با سواد شيمي با مشاهده مقاله
  علم شيمي در حل مشكالت بشري پي ببرد.

آگاهي از ضررهاي ناشي از مصرف سيگار، مواد مخدر، الكل و برخي داروهاي شخص با سواد شيمي ضمن 
انرژي زا، به صورت منطقي و منطبق بر روش علمي، ديگران را نيز از مصرف مواد خطرناك ذكر شده بر حذر 

   محيط زيست، جلوگيري   هاي حفاظت از كارگيري شيوه جويي در مصرف آب، انرژي، به دارد. همچنين صرفه مي
ها و فضاهاي سبز از مشخصات يك شخص با سواد شيمي است. در رابطه با استفاده از مواد  از آلودگي رودخانه

روي در مصرف نمك، مواد قندي و غذاهاي پر چرب،  غذايي، يك شخص با سواد شيمي از ضررهاي ناشي از زياده
  مثبت تحت تاثير قرار دهد. هاي كند تا براي حفظ سالمت بدن خود، ديگران را نيز با نگرش تالش مي

هاي فسيلي، عالوه بر آلودگي هوا و  رويه از سوخت كند كه استفاده بي شخص داراي سواد شيمي درك مي
شود،  محيطي در جوامع شهري مي - اي سبب پيدايش يك سري مشكالت زيست گرم شدن ناشي از اثرات گلخانه

جويي در مصرف  ندازد. روي اين اصل عالوه بر صرفعكه ممكن است سالمت كودكان و بزرگساالن را به خطر ا
هاي پاك را در سطح جامعه فراهم  هاي استفاده از انرژي كند تا زمينه هاي تجديد ناپذير فسيلي، تالش مي انرژي
  سازد.

با توجه به تعريف سواد شيمي در چهار بعد محتوا، زمينه، مهارت و نگرش، سطوح مختلف سواد شيمي 
  عبارتند از:

اين سطح به حيطه محتوا مربوط بوده و شخصي كه در اين سطح از سواد شيمي »: سواد شيمي اسمي«  -1
  قرار دارد، فقط با مفاهيم شيمي آشنايي اوليه دارد.

اين سطح به حيطه زمينه مربوط بوده و كساني كه در اين سطح از سواد »: سواد شيمي عملكردي« - 2
  م شيميايي را تعريف كرده و توضيح دهند.توانند يك مفهو شيمي قرار دارند، مي
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اين سطح به حيطه محتوا و زمينه تعلق داشته و كساني كه به اين سطح از سواد »: سواد شيمي ادراكي« - 3
هاي شيمي را دارا  هاي علمي روزمره با استفاده از مفاهيم و نظريه يابند، توانايي تفسير پديده شيمي دست مي

  هستند.

ها مربوط بوده و افرادي كه به اين سطح  اين سطح به حيطه زمينه و مهارت»: د بعديسواد شيمي چن«  -4
هاي  توانند به طور فعال در بحث رسند، توانايي نوشتن يك متن علمي شيمي را دارا بوده و مي از سواد شيمي مي

  ).Shwartz etal ,2005علمي شركت نمايند (
    

  

  اقدامات خاص بنده به عنوان دبير شيمي

  يجاد انگيزش در دانش اموزان براي يادگيري مباحث شيميا

يكي از كارهاي بنده به عنوان دبير شيمي ايجاد انگيزه در دانش اموزان براي يادگيري مفاهيم شيمي بود كه در 

  نتيجه آن انگيزه دانش اموزان براي يادگيري شيمي بسيار زياد شد .

ننده و نگهدارنده رفتار تعريف كرد. انگيزش را به دو نوع دروني و انگيزش را ميتوان عامل نيرودهنده، هدايت ك  

  بيروني تقسيم ميكنند. 

در نوع بيروني آن يك عامل خارجي سبب افزايش انگيزه ميشود.(انگيزه مفهومي دقيقتر از انگيزش است و به 

الدين و مواردي شبيه يك رفتار خاص مربوط است) براي نمونه ميتوان تشويق كالمي، جايزه از طرف معلم و و

  اين را نام برد.

در انگيزش دروني دو موضوع كلي وجود دارد: انگيزش ادراك كفايت و انگيزش ادارك خودمختاري(كنترل). 

منظور از ادارك كفايت اين است كه فرد بر توانايي خود در فهميدن و پيشرفت تحصيلي آگاهي يابد. منظور از 

وز احساس كند موقعيت فعلي كامالٌ تحت كنترل اوست و هيچ اجباري در كار ادراك كنترلي اين است كه دانشĤم



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق تجربيات با 
آسمان در سايت علمي و پژوهشي تومان (هفت هزار تومان ) به لينك خريد آن  7000قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irمراجعه نمائيد .

٢٥ 
 

نيست. البته نظريههاي متعددي در زمينه يادگيري و انگيزش بيان شده است.و در مورد افزايش هر يك از انوع 

، در زير ادراك ها و انگيزش، راهكارهايي در منابع مختلف آمده است ولي به طور مختصر راهكارهاي مورد تاكيد

  :آورده شده است 

كم توجهي به دانش آموز ضعيف، دادن تكاليف آسان و نشاندن در ته كالس اعتماد به نفس او را از بين  .1

ميبرد بنابراين بايد نه تنها به دانشĤموز ضعيف كم توجهي نكرد بلكه او به توجه بيشتر نياز دارد و معلم 

  به او عوض كند(نظريه انتظار معلم).بايد انتظار و پيشزمينهي ذهني خود را نسبت 

كارهاي خوب و مورد قبول دانش آموز را به توانايي و استعداد او نسبت ندهيد بلكه به تالش او نسبت  .2

  دهيد(نظريه اسناد يا نسبت دادن).

  رابطه معلم با دانش آموز بايد با محبت و همراه با دلسوزي باشد. .3

مثال موقع دادن تكليف برخي از آنها را با توضيح كامل حل از دانش آموز حمايت آموزشي كنيد. براي  .4

  كنيد.

  آنچه را از دانش آموزان به عنوان هدف آموزشي انتظار داريد در آغاز درس به طور واضح به آنها بگوييد. .5

در شرايط مقتضي از تشويقات كالمي استفاده كنيد، اما نبايد تشويق بيش از حد باشد، زيرا اثر آن از  .6

  ود (از تشويق كتبي هم حتي در ورقه امتحان ميتوان استفاده كرد.).بين مير

از آزمون و نمره به عنوان تشويق و وسيلهاي براي بازخورد مطالبي كه دانش آموز آموخته است، استفاده  .7

  كنيد. هرگز امتحان را وسيله تنبيه و ارعاب قرار ندهيد.

زه ، عجيب و پرمعني سطح برانگيختكي را از خاصيت برانگيختگي مطالب استفاده كنيد. محرك تا .8

افزايش و كنجكاوي را زياد ميكند. ولي مطلب نبايد به قدري پيچيده باشد كه به شكست بيانجامد و 

  ادراك كفايت فرد را كاهش دهد.
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مطالب آموزشي را از آسان به دشوار آموزش دهيد. در اين صورت هم در اثر دست يافتن به اندكي  .9

ايت او را افزايش دادهايد و هم اينكه دانشĤموز احتماالٌ با دريافت تشويق در اين مورد موفقيت ادراك كف

  يك عامل انگيزش بيروني هم دريافت ميكند.

از ايجاد رقابت بين دانش آموزان به صورت فردي جلوگيري كنيد. براي مثال موقع پرسيدن سوال ابتدا نام  -10

د نه اينكه اول سوال را بپرسيد و منتظر داوطلب پاسخ دادن باشيد دانشĤموز را مشخص و سپس سوال را بپرسي

زيرا در اين صورت افراد معيني پاسخ داده و تشويق دريافت ميكنند و در دانش آموزان ضعيف انگيزش دروني 

  كاهش ميبايد. البته بر خالف اين قضيه ايجاد رقابت بين گروهها اثر مثبت دارد.

ه از مثالهاي آشنا استفاده كنيد و در عوض موقع بيان كاربرد مطلب، از موقعيتهاي هنگام آموزش مطالب تاز -11

  تازه استفاده كنيد.

عالوه بر توضيح و تشريح مطالب درسي به طور كالمي سعي كنيد از روشهاي ديگر تدريس خصوصاٌ  -12

  وهي) نيز استفاده كنيد.روشهاي مشاركتي و فعال ( مانند بحث گروهي، بازيهاي آموزشي و گزارش فردي و گر

بين آساني و دشواري تكليف توازن برقرار كنيد تا هم انگيزش پيشرفت را كاهش ندهد و هم موجب  -13

  شكست و ناكامي نگردد.

تا آنجا كه ممكن است مطالب درسي را به صورت معني دار ( در ارتباط با موقعيتهاي واقعي زندگي و مشابه  -14

ز) ارايه دهيد و در حد امكان در انجام فعاليتهاي آموزشي به دانشĤموزان آزادي عمل با زمينهي ذهني دانشĤمو

  بدهيد.
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  افزايش انگيزه در درس شيمي

ايجاد آنگيزه در دانش آموزان امروزي كه با تفريحات تازه و مشغله هاي ذهني بسيار درگيرند، مخصوصاٌ در 

س است كار دشوار و در عين حال خودش نوعي خالقيت درسي مانند شيمي كه هم مشكل و هم تقريباٌ ناملمو

است. آنچه تا كنون آمد نظرات روانشناسان مختلف داخل و خارج كشور در زمينه افزايش انگيزش به معناي عام 

آن در همهي دروس و مهارتها است. مولف مقاله با توجه به همه ي نظرات يادگيري و انگيزش كه فقط بخشي از 

، و با توجه سوابق عملي خود و با آگاهي از نوع خاص آموزش در درس شيمي راهكارهاي زير را آن در اينجا آمد

  براي افزايش انگيزه دانش آموزان براي آموختن عميق و كاربردي شيمي در حيطه هاي مختلف پيشنهاد ميكند.

  آ) حيطه اختيارات مسئوالن باالدست:        

مربوط به شيمي و استفاده از تجارب افرادي كه با گردشهاي علمي از مراكز آموزش عالي و مشاغل  .1

صنايع شيميايي درگيرند، در انگيزش دانش آموزان براي يادگيري بهتر اين درس بي تاثير نخواهد بود 

  (البته اگر چنين امكاني از طرف مدارس و كارگاهها و كاخانه هاي مختلف ايجاد گردد).

هي و سواالت كنكورها، تا دانش آموزان مجبور به حفظ بازنگري در كتب شيمي دبيرستان و پيشدانشگا .2

  برخي مطالب نشوند و جنبه مفهومي مطالب را بيشتر مورد توجه قرار دهند.
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  ب) حيطهي اختيارات معلم و مسئوالن باالدست        

رضايت مندي واقعي (نه شعار گونه) معلم شيمي از رشته و شغل خود و ابراز آن باعث انگيزش بيروني و  .1

دانش آموزان ميگردد. چه بسا افرادي كه به خاطر عدم رضايت معلم خود از رشته و يا شغل خود دروني 

حتي از ادامه تحصيل مايوس و نااميد شده و ترك تحصيل كرده اند.هر چند به نظر ميرسد بيان برخي 

  مشكالت سر راه در انتخاب آگاهانه مسير مفيد است.

نوين شيميايي در جلسات گروههاي آموزشي و برگزاري  طرح موضوعاتي در زمينه صنايع مختلف و .2

  دورههاي ضمن خدمت در اين زمينه و بهتر از آن تشكيل اتاق هم انديشي صنعتي معلمان شيمي.

  پ) حيطهي اختيارات معلم و مسئوالن مدرسه        

ر و يا براي برانگيختن ادراك كفايت دانشĤموزان، آنها را با سواالت شيمي دبيرستانهاي كشورهاي ديگ .1

سواالت المپيادهاي مختلف آشنا كنيد تا خودشان را در جامعه جهاني كه رو به توسعه است احساس 

  كنند.

سواالت امتحاني مختلف را به شيوهاي جذاب و متنوع طراحي كنيد. شكل سنتي سواالت تكراري و  .2

  خسته كننده شده است.

مايشگاههاي كوچك در مدرسه و اگر شد، با كمك دبيران ساير دروس از كارهاي عملي دانش آموزان ن .3

در منطقه/ناحيه تشكيل دهيد. اين امر هم تشويقي براي صاحبان اثرها و هم جرقهاي براي ايجاد 

  اثرهاي ديگر توسط سايرين خواهد شد.

  برگزاري همايش دانش آموزي شيمي حتي با امكانات و سطح علمي پايين. .4

  ه پژوهش واقعي در پژوهش سراهاي دانش آموزيشناسايي و راهنمايي دانش آموزان مستعد ب .5
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  ت) حيطه اختيارات معلم        

شخصيت واال و دست نيافتني دبير شيمي (و البته هر معلمي) عاملي براي جذب و شيفتگي دانشĤموز  .1

به معلم و متعاقب آن عالقهمندي به درس معلم ميشود. لذا فراتر از مطالب شيمي بايد، خود معلم 

  اراي ابعاد مثبت شخصتي باشد.انساني وارسته و د

از آنجا كه شيمي علمي ذهني است ( مخصوصاٌ در دبيرستانهاي ما كه وسايل آزمايشگاهي كاملي وجود  .2

ندارد) لذا بيان جنبههاي كاربردي اين علم و نقش آن در زندگي روزمره ما موجب برانگيختن حس 

شهاي مختلف شيمي و كاربرد و وظيفه هر كنجكاوي در دانشĤموزان ميشود. بهتر است در مواردي، گراي

  يك و نيز شيوههاي ادامه تحصيل را در اين رشته در مقاطع باالتر، به اطالع دانشĤموزان برسانيد.

براي خارج كردن دانشĤموزان از ابهام اينكه سرانجامِ كسي كه شيمي را ادامه ميدهد چه ميشود، بهتر  .1

  ق و مشهور در اين زمينه را معرفي كنيم.است برخي چهرههاي ايراني و يا خارجي موف

استفاده از روشهاي فعال تدريس مانند روش همياري. البته در اين مورد نيز همكاري و توجيه بودن  .2

  مسئوالن مدرسه مهم است.

بي شك ميدانيم كه عصر حاضر عصر انفجار اطالعات است. بر فرض كه يك معلم شيمي همه چيز را 

امري كامالٌ ناممكن) آيا اين اطالعات را ميتوان در فرصت اندك كالٌ به درباره علم شيمي بداند(

دانشĤموزان منتقل كرد. و آيا اين كار جز حفظ مطالب، كمكي هم به حل مشكالت جامعه بشري خواهد 

كرد. با اين روش ما در آينده چند درصد از علم جهان را توليد خواهيم كرد؟ اما اگر از روشهاي فعال 

كنيم انگار به جاي دادن يك ماهي، ماهيگيري را ياد دادهايم. فرض كنيم اطالعات يك معلم استفاده 

دريايي بيانتها باشد، اگر بخواهيم اين دريا را به دانشĤموزان منتقل كنيم چه راهي بهتر است؟ آيا القاي 
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ري كه از نظر نتيجهاي جز اين دارد كه فرد ديگ - اگر ممكن باشد _اين اطالعات آنهم به طور كامل 

معلومات عيناٌ شبيه معلم است تربيت خواهد شد؟ ولي اگر اجازه دهيم دانشĤموز در اين دريا با قايق 

عقلش بگردد و آنچه را الزم دارد صيد كند و سپس با فرآوري محصول صيد خود به نتايج و معلومات 

ه بر انتقال، افزايش نيز يافته است؟ تازهتري برسد، آيا باز هم معلومات، صرفاٌ منتقل شده يا اينكه عالو

در تدريس فعال دانشĤموز از ميان انبوه اطالعات با توجه به استعداد و توانايي ذهني خودش با اختيار، 

برخي مطالب را بر ميگزيند و چون در اين صورت ادراك كنترلي او افزايش مييابد بنابراين با موفقيت 

  ضاعف او را به دريافت بقيه مطالب سوق خواهد داد.روبرو شده و اين موفقيت با انگيزش م

در ارتباط با شيمي پروژههاي مختلفي كه زياد ساده و يا زياد مشكل نباشند، پيشنهاد كنيد. كارهاي  .3

گروهي و كاردستي و تحقيق دانشĤموزان را واقعاٌ در ارزشيابيها مدنظر قرار دهيد و فقط نمره مثبت به 

. در هنگام پيشنهاد يك پروژه يا تحقيق، كتابها، مجالت در اين پروژهها در نظربگيريد

همچنين آدرس سايتهاي مفيد براي آن موضوع را در اختيار دانشĤموزان قرار   دانشĤموزان و  دسترس

  دهيد(حمايت آموزشي).

از وسايل كمك آموزشي موجود حداكثر استفاده را بكنيد تا مطالب هر چه بيشتر جنبهي عيني و  .4

كنند. از وسايل معلم ساز هم ميتوان در سركالس استفاده كرد مثالٌ ديده شده كه ساختن  ملموس پيدا

يك چهاروجهي با كاغذ در ارايه درس اشكال هندسي مولكولهايي مانند متان و ... بسيار جذاب و مفيد 

نانكه در واقع شده است. در اين زمينه ميتوان دانشĤموزان را نيز به ساختن وسايل كمك آموزشي(براي آ

كارهاي عملي موفقترند) و يا طراحي و نوشتن نرمافزار شيمي (براي عالقهمندان به رايانه) راهنمايي و 

  تشويق كرد.
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آموختن برخي مطالب جالب شيمي كه جنبه سرگرمي و چشم بندي دارد موجب برانگيختن آنها به  .5

هد شد(مانند جوهرهاي نامرئي، تغيير رنگهاي غيرمنتظره و ...). انجام يادگيري مطالب بيشتر خوا

آزمايشات جالب و حيرتانگيز شيمي براي افزايش احساس كاربردي بودن مطلب بسيار مفيد و موثر واقع 

  ميشود.

نقش شيمي را در زندگي روزمره ما به روشني تمام بيان كنيد تا دانشĤموزان از مطالعه درس شيمي  .6

  بيهودگي و خستگي نكنند.احساس 

ترغيب دانش آموزان به استخراج و طراحي انواع سواالت از كتاب و جزوه درسي باعث ميشود  .7

دانشĤموزان هنگام طرح سواالت وه ويژه سواالت چهرگزينهاي به نكات ريز مطلب توجه كنند و اين 

  خود خواهد كرد. عمل همانند جورچيني كه كودك را به خود جذب ميكند، دانشĤموز را مجذوب

  تشكيل گروههاي خبرنگاري شيمي در هر كالس براي جمعĤوري اخبار جديد درباره شيمي. -10

. سعي كنيد از دانشĤموزان در ارايه درس و آوردن مثالهاي عملي از موضوع مورد بحث كمك بگيريد. اين  -11

  ا هم در اختيار معلم قرار ميدهد.امر عالوه بر اينكه آنان را به چالش واميدارد گاهي اطالعات خوبي ر

بيان مطالب اندكي فراتر از سطح كتاب باعث بازتر شدن ديد دانشĤموزان شده و فهم مطالب اصلي را آسانتر  -12

ميكند. به همين دليل معرفي كتب شيمي دانشگاهي و حتي نشان دادن و تدريس چند صفحه از مطالب جالب 

  اهد بود.آنها(البته بدون ارزشيابي) مفيد خو

ذكر تاثير شيمي در رشتههاي مختلف كنكور سراسري و آزاد و همچنين بيان ارتباط شيمي با ساير رشتهها  -13

خصوصاٌ رشتههاي نو مانند شيمي هستهاي، نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و بيوشيمي و همچنين معرفي مشاغلي 



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق تجربيات با 
آسمان در سايت علمي و پژوهشي تومان (هفت هزار تومان ) به لينك خريد آن  7000قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irمراجعه نمائيد .

٣٢ 
 

د در ذهن دانشĤموزان آيندهاي روشنتر ترسيم كه يك فارغالتحصيل شيمي به راحتي ميتواند آن را انتخاب كن

  مي كند.

براي اين سوال اكثر دانشĤموزان پاسخ قانع كننده، منطقي و جوان پسند پيدا و ارايه كنيد هر چند مستقيماٌ  -14

اگر شيمي اينقدر مهم و پولساز است پس چرا دبيران شيمي خودشان از اين منبع عظيم ثروت  "از شما نپرسند 

  "قابل قبولي نكردهاند؟  استفاده

    

  بررسي كلي ايجاد انگيزش براي يادگيري شيمي حاصل تجربيات بنده

آموزان و  بر اساس تمام نظريههاي يادگيري ، به نظر ميرسد به طور كلي توجه كردن به تفاوتهاي فردي دانش

خاص براي بهينه كردن  استفاده از روشهاي متناسب براي افراد و كالسهاي مختلف به جاي تاكيد بر يك روش

نتيجه آموزش مفيد است. شايد اشكالي عمومي براي اين پيشنهادها كمبود وقت كالس باشد ولي قرار نيست هم 

روشها را در يك كالس پياده كنيم، با توجه به تفاوتهايي كه بين كالسهاي مختلف وجود دارد برخي روشهاي 

هر چند برخي دانشĤموزان از شيمي خوششان نميĤيد اما حتماٌ مفيد را انتخاب خواهيم كرد. بايد دقت كرد كه 

در درسها يا مهارتهاي ديگري عالقه و توانايي زيادي دارند و معدود افرادي پيدا ميشوند كه بي دليل به كاري 

  .هيچ عالقهاي بي دليل نيست عالقهمند يا از آن فراري باشند.
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  عه كنكوريها در درس شيمينكات كليدي ويژه حاصل تجربياتم براي مطال

 براي كنكوريها شيمي درس مطالعه روش

  :جايگاه - 1

 اما.  ارد د ضريب عمومي روس د برابر 3 و  شود مي محسوب اختصاصي رس د يك تجربي و رياضي گروه ر د شيمي 

 آن ضريب ، شدبا گروهي زير چه ر د اولويت آن به مربوط ي رشته كه اين و رشته انتخاب هاي اولويت به توجه  با

 . كرد  خواهد تغيير اختصاصي روس د يگر د به نسبت

 و  شود مي واقع اوطلبان د توجه  مورد كه است رسي د ومين د شيمي شناسي، زيست رس د از پس تجربي گروه ر د

  اد دتع و رسي د كتاب ن بود يكسان  وجود با  شود مي باعث امر همين.  هند د مي اختصاص آن به را مطالعه زمان

 ر د و تر باال رياضي از تجربي آموزان انش د شيمي نمرات سطح معموالً تجربي، و رياضي گروه ر د رسي د هاي  واحد

 . كنند كسب را تري باال  رصد د نيز كنكور

 هاي رس د از تر كم آن ي مطالعه ساعات و است فيزيك و رياضي از پس شيمي رس د جايگاه رياضي گروه ر د

 ي رشته آموزان انش د از برخي. است حفظي شيمي رس د مطالب از ي زياد قسمت چون.  باشد مي يكفيز و رياضي

.  گذارند مي شيمي براي عمومي روس د برخي از تري كم زمان حتي و  هند د مي نشان آن به تري كم اقبال رياضي

 ي رشته آموزان انش د يگر د به نسبت ، گذارند مي مناسبي وقت شيمي رس د براي كه آموزاني انش د مقابل ر د
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٣٤ 
 

 قسمت ميان رقابت ن بود يك نزد به توجه با.  شوند مي ار خورد بر كلي تراز و رتبه ر د توجه قابل جهش يك از رياضي

 ي رتبه جهش باعث و  شود مي ه كنند تعيين رس د شيمي فيزيك، و رياضي روس د ر د گان كنند شركت ي ه عمد

 . شود مي ها آن

 :كلي محتواي - 2

 ارتباط ليل د به و است فهم قابل و ه ساد يگر د روس د با مقايسه ر د آن محتواي و شيمي رس د ي ه عمد قسمت

 اين ر د گذاشتن وقت و مطالعه و  كنند مي قرار بر ارتباط آن با نحوي به آموزان انش د ي مره روز گي زند با آن مستقيم

 اختصاصي رس د يك چون و  شود مي ها آزمون نتايج و  رصد د سريع  رشد باعث و  هد د مي نتيجه سرعت به رس، د

  خواهد آموزان انش د ي روحيه تقويت موجب و ه شد تري باال تراز و تر مناسب ي رتبه كسب باعث آن  رشد است،

 . شد

 :آزمون منابع - 3

 منابع بخش 4 با هيانشگا د پيش كتاب و بخش 3 با سوم سال شيمي كتاب بخش، 5 با وم د سال شيمي كتاب

 تقريباً كتاب سه اين ه، شد مطرح هاي سؤال  اد تعد نظر  از.  هستند  آزاد و سراسري آزمون ر د شيمي سؤال طرح

 12 و سوم سال از سؤال 12 وم، د سال از سؤال 11 ،88 كنكور ر د هم و 87 كنكور ر د هم.  ارند د يكساني اهميت

 .است ه شد طرح انشگاهي د پيش كتاب از سؤال

 4 و 3 بخش و سوم سال شيمي يك بخش وم، د سال شيمي بخش مباحث، سختي و علمي محتواي نظر از

 . باشند مي تري مشكل و تر مفهومي مطالب اراي د انشگاهي د پيش شيمي
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 ها، سؤال ي مجموعه اين و ه شد طرح سؤال سراسري كنكور ر د شيمي هاي كتاب از 1392 سال تا 1384 سال  از

 ريس تد از پس حتماً  بايد ، خود ابي ارزي براي اوطلبان د و  باشند مي سترس د ر د  ارد استاند تست منابع ترين مهم

 . ازند بپرد ها آن حل به بيران د

  يد جد هاي كتاب از و  شوند مي 1392 سال از قبل به مربوط كه  آزاد و سراسري هاي كنكور هاي تست ي مجموعه

 و تغيير است، ه شد حذف مطالب به مربوط كه ها آن  از بسياري و گزينش خبره،  اساتيد توسط  يدبا ، اند ه نشد طرح

 . شوند ويراستاري

 ه نشد انجام رستي د به گزينش اين است، ها سؤال ي مجموعه اين شامل كه رسي د  كمك هاي كتاب از برخي ر د

 . باشند موضوع اين متوجه  بايد ،يمي قد هاي تست اين بررسي هنگام ر د آموزان انش د و است

 : مطالعه منبع ترين مهم - 4

 جاي  تواند نمي رسي د ي جزوه يا آموزشي كمك كتاب هيچ. است رسي د كتاب متن ، مطالعه براي منبع ترين مهم

 متن ر د ه شد مطرح هاي  سؤال.  شوند مي طرح رسي، د كتاب متن به توجه با ها سؤال تمام.  بگيرد را رسي د كتاب

 سؤال طرح منابع ترين مهم جمله از هميشه ”ان انشمند د همچون“ يا ها ”  كنيد فكر“ قالب ر د رسي د كتاب

 . شوند بررسي و حل آموزان انش د توسط  بايد و  شوند مي محسوب

 گونه اين از برخي ر د.  اند ه شد مطرح خالي جاي و چين نقطه صورت به سؤال، 6 تا 5  اد تعد 88 و 87 كنكور ر د

 ه اد د خالي جاي با و ناقص صورت به است، مهم تعريف يا مفهوم يك حاوي كه رسي د كتاب از اي جمله ها، سؤال

 گونه اين طرح و است ه شد ه پرسيد خالي جاي صورت به رسي، د مفهومي يا موضوعي يگر د برخي ر د و است ه شد

 . باشد مي سير د كتاب متن به اوطلبان د تسلط معناي به ها، سؤال



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق تجربيات با 
آسمان در سايت علمي و پژوهشي تومان (هفت هزار تومان ) به لينك خريد آن  7000قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irمراجعه نمائيد .

٣٦ 
 

 ر د. است سؤال طرح رايج ي شيوه يك سؤال، عنوان به رسي، د كتاب هاي ر ا نمود و ها ول جد ها، شكل از ه استفاد

 به آن آمار 88 سال ر د و است ه بود گونه اين تجربي ي رشته ر د سؤال 6 و رياضي ي رشته ر د سؤال 4 ،87 سال

.  شود مي ه پرسيد سؤال آن از و  شود مي حذف مشكل اجزاء از يكي يا قسمتي گاهي. است ه بود سؤال 4 ترتيب،

 خاطر به را رسي د كتاب هاي ار نمود و ها شكل عين  بايد اوطلبان د كه معناست اين به ها، سؤال گونه اين طرح

 .است ه شد ه استفاد منظوري چه به شكل آن  انند بد و  بسپارند

 جزو و ه نبود ن كرد ه ساد قابل كه  شوند مي اعشاري  اد اعد شامل و  رندا د محاسباتي ي جنبه ها تست از برخي

 آموزان انش د برخي نظر به حساب، ماشين از ه استفاد ن بود ممنوع به توجه با.  شوند مي محسوب گير وقت محاسبات

 و  گيرند مي را  ناسبيم وقت عمل، ر د كه  حالي  ر د ، ارد ند ضرورت و  برد مي ي زياد وقت ها تست گونه اين حل

 كامالً ها تست اين حل و گذاشتن زمان.  رسند مي رست د جواب به حتماً ار، د شبهه و مفهومي هاي تست خالف بر

 . شود مي توصيه

 كامالً  نبايد اما ، باشند نمي آزمون سؤال طرح منابع جزو رسي د كتاب متن ر د ها  ” انيد بد تر بيش“ مطالب  چند هز

 . شوند گرفته ه يد ناد

.  باشند مي رس د مكمل كامالً ها آن از برخي.  كرد تقسيم كلي ي سته د و د به توان مي را ” انيد بد تر بيش“ مطالب

  مانند كه 64 ي صفحه ر د ها شناساگر  عملكرد ي نحوه يا و 55 ي صفحه ر د لوويس باز و  اسيد ي نظريه مثل

 به كه  هستند اي حاشيه كامالً مطالب يگر د برخي. اريم د نياز ها آن به مفاهيم رك د براي كتاب متن مطالب

  عملكرد  مورد ر د 62 ي صفحه  انيد بد تر بيش مثالً.  ازند پرد مي علمي توجه جالب مطالب و عمومي معلومات تكميل

 ها آن جزئيات ن سپرد طرخا به و  ارد د تري كم اهميت كنكور براي ها،  انيد بد تر بيش اين ي مطالعه ه، معد  اسيد

 . ارد ند اولويت
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 :مهم مهارت يك نويسي خالصه - 5

 يا كارت فلش صورت به وم، د سال 2 و 1 فصل مثل هايي فصل  مورد ر د مخصوصاً حفظي مطالب از اري برد خالصه

 . شود مي توصيه كامالً و است مؤثر بسيار ها آن ن سپرد خاطر به ر د اليتنر،  جعبه  فيش

 متن ر د.  گيرد صورت متن عميق و قيق د ي مطالعه بار  چند يا يك از پس  بايد حتماً خوب نويسي صهخال يك

 با و  شوند فراموش است ممكن و  ارند د تري بيش اهميت كه  شود مي نوشته موضوعاتي فقط ه، شد خالصه

 . شوند مي نوشته ، رسانند مي را مفهوم كه هايي عبارت و جمالت ترين كوتاه

 بتوان سپاري خاطر  به از پس تا  شود نوشته مطلب و موضوع يك اري برد خالصه فيش، يا صفحه هر ر د است هترب

 . كرد ا جد ها فيش يگر د از را ها آن

 

 هاي خالصه  بايد آموز انش د هر يگر، د عبارت به است، ه استفاد قابل  فرد آن  خود براي تنها  فرد هر نويسي خالصه

 براي و مهم آموز انش د يك براي ه شد خالصه مطلب يك است ممكن.  كند تهيه شخصاً را  خود به مربوط

 . ارد ند ن شد خالصه به نياز كه  باشد يهي بد موضوع يك يگر، د آموز انش د

 ه استفاد نوشتن هنگام حافظه، از تري عميق سطح زيرا  كند مي كمك ها آن ن سپرد خاطر  به ر د ها، خالصه نوشتن

 ر د نيز اري شنيد ي حافظه كه طوري به بخوانيم،  بلند اي صد با را ها آن ها، خالصه نوشتن هنگام است بهتر.  شود مي

 .  كرد تصور وقت ن كرد تلف نوعي به را نويسي خالصه  نبايد.  كند كمك نوشتن با همزمان ن سپرد خاطر  به

 از  ه استفاد هنگام به و است رس د آن ي مطالعه هاي ساعت جزو ، شود مي ه استفاد نويسي خالصه براي كه وقتي

 . بود  خواهد مطالعه وقت ر د جويي صرفه باعث برابر ين چند مطالب، مرور براي ها  خالصه



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق تجربيات با 
آسمان در سايت علمي و پژوهشي تومان (هفت هزار تومان ) به لينك خريد آن  7000قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irمراجعه نمائيد .

٣٨ 
 

 تعطيالت از قبل حتماً  بايد و است تحصيلي سال طول ر د و تابستان تعطيالت ر د ها خالصه ي تهيه وقت بهترين

 است  عيد تعطيالت از  بعد و ي بند جمع مطالعات ايام ر د ها، خالصه از ه استفاد رينت بيش و  شود تمام  عيد

  

 شيمي تدريس موفق، تدريس تدريس، مهارت بهتر، تدريس روش

  .بشناسيد بيشتر را خود آموز دانش- 1

 شناخت بايستي معلم يك بلكه كند نمي كفايت تدريس براي باشد بلد كامال را درسي مطالب معلم يك اينكه

 اولين باشد داشته بدهد آموزش خواهد مي كه را كساني هاي نياز نيز و گذشته تجارب و استعدادها از خوبي

 داشته توجه برسيم كجا به است قرار و چيست حاضر حال در ما موقعيت كه است اين شود گفته بايد كه اي نكته

 .باشد آموز دانش اتفاق به بايستي مقصد به رسيدن كه باشيم

  .هستند ريسك انجام به قادر فراگيران نمايد فراهم فراگيران براي امن محيط يك معلم كه زماني -2

. گردد مي شكوفا آموزان دانش هاي قابليت و استعدادها نمايد ايجاد آموزان دانش براي مناسب فضاي يك معلم اگر

 موضوعات بيان قدرت زيرا دارد بدنبال را يبد عواقب معلم سوي از نيز غلط هاي پاسخ به تحقيرآميز نگاه بنابراين

 احترام نگاه با غلط يا درست از اعم ها العمل عكس تمامي به بايستي لذا دهد مي كاهش را آنان هاي ديدگاه و

 شكوفا آنان استعدادهاي و افزايش آموزان دانش پذيري ريسك قدرت شود فراهم فضا اين اگر. شود برخورد

  .گردد مي

  .دهند مي انتقال آموزان دانش به را داري هدف هم و اشتياق هم گبزر مدرسان -3
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 و است آنان عالقه و اشتياق به مربوط بلكه نيست آنان تخصص عالي، مدرس يك و خوب مدرس بين اختالف

. دهند مي نشان عالقه و اشتياق نيز آموزان دانش باشد اشتياق و عالقه داراي معلم اگر. است مسري اشتياق اين

  .گردد مي ايجاد مشترك فعاليت و كار براي مناسب فضاي يك لذا

  .گيرند مي فرا بهتر آنها بگيرند ياد بايستي را چيزهايي چه آموزان دانش كند مشخص معلم كه زماني -4

 مي افزايش آنان يادگيري توان نمايد، تشريح فراگيران براي دقيقا را مقصد و كنوني موقعيت مدرس كه زماني

 فهم كه شود يادآوري بايستي چنين هم. شود ذكر مهم نكات و اهداف است بهتر مبحث هر شروع در الذ يابد،

  .دهد مي افزايش يادگيري در را آموزان دانش توانايي شيوه اين. است ضروري و پراهميت مطالب از ميزان چه

  .دكني ساده را آنها توانيد نمي چه اگر نماييد، بيان روشن و واضح را مطالب -5

 مسائل نمودن فهم قابل و سازي ساده و پيچيده مسائل شكستن در آنان توانايي قوي، معلمان خصوصيات از يكي

 شرح آموزان دانش براي وضوح به آنرا نماييد، ساده كامال توانيد نمي را پيچيده مطلب يك اگر بنابراين. است

  .دهيد

  .كنيد ينتمر را پذيري آسيب پذيري، اعتماد كردن فدا بدون -6

 بهترين) دانم نمي( اوقات بعضي. پاسخهاست همه دانستن معني به بودن رهبر يا معلم مردم، از برخي نظر از

 اعتماد اين و نمايد مي جلب را آموزان دانش اعتماد معلم اعتبار، دادن دست از جاي به. است معلم يك پاسخ

 همه( نقاب پشت افراد به بنابراين است، نقاب يك دنبو كامل كه دانيم مي ما همگي. است مولد رابطه يك اساس

 كه دهد مي نشان دانيد نمي كه چيزهايي پذيرفتن. اند نبوده صادق ما با آنها زيرا كنيم نمي اعتماد) حريف فن

  .است فراگير هنوز معلم خود كه معني اين به هستيد يادگيري حال در هنوز شما
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  .دهيد آموزش وجودتان اعماق از -7

 يك مختلف افراد. باشد مشخص امر يك تواند مي اين بلكه نيست، شده فرموله روش تدريس روش ترينبه

. دهيم مي آموزش هستيم خودمان كه همانطور ما ديگر عبارت به. كنند مي تعريف مختلف هاي شيوه به را داستان

 ارتباط آنها با توانيم نمي بنابراين اسيم،بشن را آموزانمان دانش كامال توانيم نمي نشناسيم، را خودمان كامال ما اگر

  .نماييم برقرار

  .كنيد تكرار را مهم نكات -8

 تكرار بار يك از بيش را آن باشند، داشته خاطر به هميشه را اساسي مطلب يك آموزان دانش خواهيد مي اگر

 مطلب تكرار دوم بار دشو مي شنيده تنها مطلب آن نماييد مي ذكر بار اولين براي را مطلبي وقتي. نماييد

 خستگي سبب كه باشد اي شيوه به بايد موضوع تكرار اما.  شود مي آموخته مطلب سوم بار و شود مي شناخته

 به بار هر اما نمايد مي تكرار بار چندين كه حال عين در را مهم مطلب يك باتجربه معلم يك و نشود آموزان دانش

  .باشد جذاب نوندهش براي كه كند مي بيان را مطلب اي شيوه

  .دهيد نمي ارائه را اطالعات خودتان شما -9

 است اين دهيد انجام خواهيد مي كه را چيزي آخرين. دهيد مي آموزش را كردن فكر چگونه آموزان دانش به شما

 خهاييپاس به كه هستند آنهايي معلمان بهترين. دهند انجام كار چه كه بگوييد آنان به و بايستيد آنها روبروي كه

 ياد آموزان دانش به معلمان اين ديگر عبارت به دهند، مي نشان عالقه كمتر نيست آن سر پشت فكري كه

  .بكنند فكري چه اينكه نه كنند فكر چطور كه دهند مي

  .پرسند مي خوب سئواالت خوب، معلمان -10
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 بهترين و هاست نشناخته يا ها هندانست جستجوي يادگيري كه دانند مي بخوبي را مطلب اين موثر و قوي معلمان

 آري آنها پاسخ كه اي ساده صورت به سئواالت اين طبيعتا. است سئوال ها، ندانسته جستجوي و درك براي روش

. گشايد مي موضوع تر عميق درك سوي به را اي دروازه كه باشد مي نظر مد سئواالتي بلكه نيستند، باشد خير يا

  كند؟ مي كار چگونه دستگاه اين:  مثال براي

  .نماييد آغاز را دادن گوش و كنيد قطع را كردن صحبت -11

 توجه. دهيد فرا گوش دقت با آموزان دانش هاي صحبت به نيز شما كه است اين تدريس در موفق روشهاي از يكي

 نه است) دوطرفه گفتگوي( ديگر عبارت به است، دوطرفه خيابان يك مانند موثر يادگيري كه باشيد داشته

  .(دوطرفه بحث(

  .دهيد گوش بايد چيزي چه به بياموزيد -12

 نشان آموزان دانش به خود افكار با شود وقت اتالف سبب است ممكن كه انحرافي مباحث از جلوگيري منظور به

  .نداريد عالقه مسائلي چه به و منديد عالقه آنها شده طرح مباحث از يك كدام به كه دهيد

  .دهند آموزش را همديگر دهيد جازها آموزان دانش به -13

 و معلم به تبديل گاه را شخص هر امر اين دليل همين به هستند، دانش و اطالعات اجزاي و قطعات مانند افراد

  .نمايد مي آموزنده گاهي

  .نكنيد استفاده افراد تمامي براي يكسان و مشابه روشهاي از -14

 از برخي. هستند متفاوت يادگيري هاي شيوه اما بگيرد، ياد تواند مي زآمو دانش هر كه دارند اعتقاد بزرگ معلمين

. گيرند مي ياد خوب خواندن، با برخي و دارند دوست را چكيده و خالصه برخي و سمعي برخي بصري، آنها
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 آميز موفقيت وجه هيچ به تدريس براي ثابت روش يك اتخاذ. برگزيند را بعدي چند شيوه بايد معلم بنابراين

 پاسخ ديگران نيازهاي به شود مي واقع مفيد آموزان دانش از تعدادي براي كه روش يك است ممكن زيرا ست،ني

  .ندهد

  .نكنيد متوقف را آموزش هيچگاه -15

 شود، نمي تمام كالس پايان با ارتباط اين. است آموز دانش و معلم بين ارتباط كيفيت حقيقيت در موثر آموزش

 را اطالعات كه نماييد تالش شما گيرند، فرا را درسي اطالعات كه كنند تالش آموزان دانش كه آنچه از بيشتر لذا

  .دهيد انتقال آنان به

  .كنيد رعايت را آموزش در تعادل -16

 توجه. بگيرند آن از را بهره بيشترين آموزان دانش تا شود ارائه شيوه مؤثرترين و بهترين به است الزم ها آموزش

 از هم توانند مي آنها. بگيرند ياد را مطالب شما از آموزان دانش است قرار كه نيستيد كسي تنها ماش باشيد داشته

 تنها كه است مثلث يك رئوس مانند يادگيري بنابراين  .بياموزند را مطالب خود هاي شاگردي هم از هم و خودشان

 كه باشد حدي در بايد شود مي ارائه آنها به كه تكاليفي ويژه كه است اين به اعتقاد. هستيد شما آنها از يكي

 ابعاد رشد امكان يابد، دست بيشتر موفقيت و بهتر فراگيري يعني خود نهايي هدف به آموز دانش كه آن بر عالوه

 و پرورش بدون آموزش، سوي به تنها آموزان دانش ذهن اگر كه معني اين به. كند فراهم نيز را او شخصيت ديگر

 بايد، كه طور آن و شده تبديل بعدي يك و گير گوشه عصبي، خسته، فرسوده، فردي به او شود، متمركز تفريح

  .شد نخواهد شكوفا

  .باشيم حساس تغييـرات به -17
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 هر به روانشناسان عقيده به. شود مي مطلع منفي چه و مثبت چه تغييرات، از كه است شخصي نخستين معلم

 تر آسان ها قوت و ها ضعف شناسايي ميزان همان به باشد، داشته آموزان دانش با تري صميمانه ارتباط معلم ميزان

 شناسايي براي گام نخستين تدريس حين آموزان دانش رفتار روي بر معلم دقيق تمركز. بود خواهد تر سريع و

 ينظم بي و شيطنت تفاوتي، بي و عصبانيت ، خستگي پرتي، حواس جا، نابه هاي حركت. است آموزان دانش وضعيت

 به تغييرات اينگونه به توجه. شود مي نمايان خوبي به معلم تدريس زمان در كه است رفتارهايي همگي...  و

  .كند مي راهنمايي آموز دانش مشكالت و مسائل حل و شناسايي براي را معلم راحتي

 

  يادگيـري فضاي در آموز دانش داشتـن نگه-18

 (holding power) نگهداري و حفظ باعث كه آورند جودو به كالس در را هايي موقعيت بايد معلمان

 طور به آموزان دانش كه سازند مي فراهم را امكان اين هايي موقعيت چنين. شود يادگيري فضاي در آموزان دانش

 ها، موقعيت اين ديگر، عبارت به. يابد تداوم مشاركت اين و باشند داشته مشاركت يادگيري فرآيند در پيوسته

 حفظ حواس كننده پرت عوامل و ها مزاحمت از را آموزان دانش مشاركت و توجه حفظ و داري نگه قدرت

  .كنند مي

  معلمان كالسـي رفتارهاي -19

 پيشرفت و معلمان رفتارهاي از بعضي بين معناداري همبستگي آموزشي، پژوهشگران از بسياري عقيده به

 رفتار يا آموزشي متغير هشت ،(Rasenshine & Furst) از نقل به سيف دكتر. دارد وجود شاگردان تحصيلي

  .اند كرده معرفي دارد داري معني همبستگي و رابطه شاگردان يادگيري با كه را معلمان كالسي
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  : از عبارتند متغيرها اين

  .كالس در معلم توضيحات روشني -

  .آموزش روش در پذيري انعطاف -

  . صدا نوسان و دست و سر ركاتح كالس، در تحرك شامل كار، در اشتياق -

  شاگردان فعاليت و يادگيري بر تاكيد شامل عمل، در مسئوليت احساس -

  .تسلط حد سر تا مطالب يادگيري براي شاگردان به يادگيري فرصت -

  .آنها نظريات تاييد و نظر اظهار به تشويق شامل شاگردان، عقايد بكارگيري -

  .يكديگر با درسي مطالب ارتباط ايجاد و مطالب كردن مرور شامل هدهند سازمان مطالب از استفاده -

  . شود مي شـروع چگونه و كجا چه، با كه سوالهايي جمله از مختلف، سطوح داراي سوالهاي طـرح -

  روش هاي خاص  آموزشي كه بنده در تدريس شيمي استفاده كردم : 

  بعدي  آموزش شيمي به صورت دو

آموزان به يك درك صحيح از علم شيمي، بايد آنها  است كه براي رسيدن دانش ) معتقد1991(  »جانستون«

بتوانند در سه سطح مختلف تفكر به يادگيري بپردازند. اين سه سطح كه در قالب يك نمايه مثلثي شكل ارايه 

  باشند. مولكولي و نمادي مي  ماكروسكوپي،   شوند، شامل سطوح مي
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هاي آزمايشگاهي و  واد شيميايي و تغييرات آنها با استفاده از فعاليتدر سطح ماكروسكوپي، مشاهده عيني م

با اشياي فيزيكي و وسايل    ها و نمادهاي ارائه شده درمحتواي درسي هاي مربوطه و مرتبط ساختن نظريه مهارت

  ).Hofstein, 2004اندازه گيري مورد نظر است (

هاي رياضي و  هاي علمي در قالب معادله رژي و نظريههاي شيميايي، تغييرات ان در سطح نمادي، تبيين پديده

  باشد. هدف اصلي آموزش شيمي مي  »كاربرد اعداد«نمادهاي شيميايي همراه با حل مسئله و 

هايي براي مشاهده دنياي  ها در تبديل هاي شيميايي و ارائه پنجره ها، يونها و مولكول در سطح مولكولي رفتار اتم

سازي مجازي در دستور كار قرار  افزارهاي شبيه ها و نرم ها، استفاده از مدل مودارها، جدولمولكولي با استفاده از ن

هاي مولكولي پويا، انجام آزمايش در يك  ها ومدل سازي اي، شبيه هاي رايانه دارد. استفاده وسيع از انيميشن

ها و  ها و اتم ها، يون مولكول آموزان در تجسم و توانايي دانش  آزمايشگاه مجازي و ... منجر به تغيير نگرش

  شود. همچنين تغييرات شيميايي صورت گرفته در سطح مولكولي مي

هاي شيميايي پيچيده و غير قابل لمس،  بايد توجه داشت كه يادگيري و درك مفاهيم شيمي به خاطر پديده

هايي روبرو  ها و فرضيه ريهنظ   آموزان با اغلب دشوار است. در فرايند ياددهي و يادگيري شيمي، معلمان و دانش

هاي مولكولي و  ها و رفتار مواد شيميايي كه در اندازه هستند كه به راحتي قابل تجسم نيستند. بررسي ويژگي

اتمي هستند و با چشم مسطح و حتي ميكروسكوپ هاي قوي نيز قابل مشاهده نيستند، اغلب مشكل است و 

هاي شيميايي را به لحاظ محدوديت زماني و يا ايمني،  گردد. همچنين برخي پديده فهمي مي منجر به كج

سازي، ساخت مدل و نيز  توان در آزمايشگاه مدرسه تجربه كرد. براي اين منظور استفاده از شبيه نمي

ها كمك بسيار زيادي به درك عميق و  سازي ها و شبيه اي پيشنهاد شده است. استفاده از مدل هاي رايانه انيميشن

  ).Badrian, 2008سازد ( هاي رايج را برطرف مي فهمي موده و بسياري از كجمفهومي شيمي ن
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  بعدي  آموزش شيمي به صورت سه

آموزان، به پژوهشگران آموزشي  هاي اخير در علوم تربيتي و نيز مشخص شدن شيوه يادگيري دانش پيشرفت

وجه داشت كه هدف از آموزش كمك كرد تا بتوانند انتظارات آموزشي خود را به درستي مشخص كنند. بايد ت

آموزان به علم  شيمي در دوره متوسطه تربيت شيميدان نيست. اگر يكي از اهداف آموزشي عالقمند نمودن دانش

آموزان  ي دانش توان با احتمال به يقين گفت كه قرار نيست همه شيمي و ادامه تحصيل در آن رشته باشد، باز مي

  ر آينده شيميدان شوند.در رشته شيمي ادامه تحصيل داده و د

ي متوسطه اين است كه فعاليت هاي انجام گرفته در فرايندهاي ياددهي و  هدف اصلي از آموزش شيمي در دوره

هاي زندگي، حل مسئله، كاوشگري و ارتقاي سطح سواد  اي شود براي آموزش مهارت يادگيري شيمي وسيله

هاي علم شيمي براي پيشبرد اهداف آموزشي  جاذبه شيمي. در اين رويكرد، شيمي در خدمت آموزش است و از

توان از منظر عوامل انساني، سياسي، اقتصادي،  شود. هدف ذكر شده در آموزش شيمي را مي بهره گرفته مي

  اجتماعي و نيز فناورانه به شرح زير بررسي كرد:

درك ما از مفاهيم بافت سياسي، اقتصادي، محيطي، اجتماعي و همچنين مالحظات تاريخي و فلسفي، با  .1

شود، ارتباط زيادي  آموزان وعموم مردم آموزش داده مي شيمي، واكنشها و فرايندهايي كه به دانش

    داشته و بصورت در هم تنيده است.

ها از جمله  اگر آموزش شيمي در سه بعد ماكروسكوپي، نمادي و مولكولي به صورت مجزا از ساير حيطه     .2

آموزان را داشت.  توان انتظار ارتقاي سطح سواد شيمي در دانش د، در اين صورت نميفناوري و جامعه صورت گير

فناوري، جامعه و محيط زيست به  -انجام پژوهش، حل مسئله، كاوشگري و ارتباط دادن منطقي بين علم
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ل اي و چند بعدي در يادگيري شيمي، در ح آموزان كمك خواهد كرد تا عالوه بر كسب ديد چند رشته دانش

  مشكالت و مسائل موجود در زندگي روزمره فعاالنه و آگاهانه عمل نمايند

براي كامل كردن تاكسونومي سطوح    ،»محور -زمينه«) با طرح آموزش شيمي به صورت 2004( ]18»[ماهافي«

تفكر جانستون، معتقد است كه عالوه بر آموزش شيمي در سه سطح تفكر ماكروسكوپي، مولكولي و نمادي، بايد 

را نيز به اين سطوح اضافه كرد و ياددهي و يادگيري شيمي را به صورت   »عوامل انساني«سطح چهارمي با عنوان 

  سه بعدي انجام داد.

هاي مختلف  ميالدي، به هنگام تدوين برنامه درسي شيمي در دوره 1975پژوهشگران معتقدند كه قبل از سال 

هايي را بايد در  چه موضوع«ا اين سؤال عمده مواجه بودن كه ريزي آموزشي ب تحصيلي، اغلب كارشناسان برنامه

ها و  ي درسي فشرده و حجيمي از موضوع اين سؤال باعث شد تا يك برنامه» برنامه درسي شيمي آموزش داد؟

هاي صورت گرفته بارها  هاي درسي بر پايه ارزشيابي تهيه و به مورد اجرا درآيد. اين برنامه   مفاهيم متنوع شيمي

چه «رد اصالح و بازبيني قرار گرفتند. در اواخر قرن بيستم اين سوال در مراكز علمي و صنعتي مطرح شد كه مو

هاي انجام گرفته در سطح جهان، از  با اين سؤال، بيشتر پژوهش» آموزان ياد بگيرند؟ چيزي را بايد دانش

محور و اتخاذ رويكردهاي  –و زمينه اي  هاي درسي بين رشته محور به سمت برنامه - درسي دانش  هاي برنامه

  انجام پژوهش سوق داده شد.  فرايندي، كاوشگري و 

هاي مختلف ماكروسكوپي، مولكولي، نمادي و عوامل انساني  وجود سطوح تفكر سه بعدي و پوشش دادن حيطه

ان واقع علم شيمي مورد استقبال پژوهشگر  ]20»[محور - زمينه«در علم شيمي، سبب شده است تا طرح آموزش 

هاي  يادگيري و بررسي اثربخشي يافته -شده و از آن به عنوان يك الگوي كامل مطالعاتي در فرايند ياددهي

  ).1387جديد علوم تربيتي استفاده نمايند (بدريان، 
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هاي اجتماعي،  ) و استفاده از زمينهSTSE(  ]21»[جامعه و محيط زيست -فناوري -علم«با استفاده از رويكرد 

آموزان  هاي يادگيري جديدي به دانش هاي شيمي را در قالب تجربه توان مفاهيم و نظريه و اقتصادي، ميفرهنگي 

محور در آموزش شيمي سبب شده است تا مفاهيم ارايه شده از جذابيت  - ارايه كرد. استفاده از رويكرد زمينه

موخته شده در زندگي واقعي، انگيزه و آموزان با مالحظه كاربرد عيني مفاهيم آ برخوردار بوده و دانش  بيشتري

  دهند. رغبت بيشتري براي مطالعه شيمي نشان 

نياز براي «راهبرد    محور شيمي وجود دارند كه بيشتر آنها بر اساس -زمينه   چندين راهبرد براي آموزش

گيري ياد«طراحي شده اند. اين راهبردها منطبق بر رويكرد حل مسئله بوده و هدف اصلي آنها   »دانستن

محور شيمي تدوين و در برخي از   -  هاي درسي متعددي بر پايه آموزش زمينه شيمي است. برنامه  »دار معني

 - ، برخي از محتواهاي آموزشي تدوين شده بر پايه رويكرد زمينه1كشورها به مورد اجرا در آمده است. در جدول 

  محور، براي آموزش شيمي آورده شده است.

  محور در برخي از كشورها -  زش شيمي مبتني بر رويكرد زمينه: محتواي آمو 1جدول 

كشور اجرا  برنامه درسي

 كننده

 فعاليت دانش آموزان

دار  آموزش معني

 شيمي

هاي  آموزان در فعاليت تا آن جايي كه ممكن است دانش هلند

شوند. در اين حالت  محور درگير مي -عملي زمينه

 گيرد. ت ميدار صور يادگيري مفاهيم به صورت معني

هايي را  دانش آموزان بر اساس دانش اوليه خود، پرسش آلمان شيمي در زمينه
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كنند و براي يافتن پاسخ آنها دست به طراحي  طرح مي

 زنند. هاي عملي مي آزمايش و انجام فعاليت

شيمي پيشرفته 

 سالتر

استفاده از رويكرد قصه گويي و داستان سرايي مرتبط با  انگلستان

راي مثال يك موضوع مانند آلودگي محيط زيست شيمي. ب

هاي جلوگيري از آن را انتخاب و از طريق بررسي  و شيوه

راههاي مبارزه با آن، مفاهيم مختلف به دانش آموزان 

 شود. آموزش داده مي

آموزان  در اين برنامه هدف اصلي تقويت سواد علمي دانش آمريكا شيمي در جامعه

ش شيمي هدف اصلي اين است. به عبارت ديگر آموز

برنامه نيست، بلكه اهميت علم شيمي در جامعه و تاثير 

 شود. آن بر زندگي انسانها نشان داده مي

    

نياز «آموزان را بيشتر بر اساس  محور اين بوده است كه تجربيات دانش - هدف طراحان برنامه هاي درسي زمينه

نياز به «اقعي زندگي آنها سازماندهي كنند تا شرايط هاي و ارتباط مفاهيم شيمي با زمينه   و» به دانستن

  ):Gilbert, 2006فراهم گردد (» كاربستن

شوند، براي حل آن نياز به  اي مواجه مي هنگامي كه افراد با مسئله«هاي درسي آمده است:  در فلسفه اين برنامه

بنابراين، ». آيند جستجوي آن بر مي دانش دارند. اگر آنها دانش الزم براي حل مسئله را نداشته باشند، در صدد

  شود. اي توسط خود آنها سازماندهي و ساخته مي دانش براي هدف ويژه
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هاي متنوعي در زمينه محيط زيست و مسائل اجتماعي در  محور شيمي، از موضوع -هاي درسي زمينه در برنامه

  اي زير اشاره كرد:ه توان به موضوع تدوين محتواي آموزشي استفاده شده است. براي مثال مي

  هاي جايگزين بحران انرژي و سوخت          ·

  آب و اهميت ان در زندگي          ·

  ها گرم شدن كره زمين و تاثير آن بر اقيانوس          ·

  اكسيد و اثرات آن بر شريط آب و هوايي اي كربن دي اثرات گلخانه          ·

  پذيرپالستيكهاي تجزيه پذير و تجزيه نا          ·

  سوراخ شدن اليه اوزون          ·

  مصرف سيگار و نوشيدنيهاي الكلي و تاثير آنها بر سالمتي انسانها          ·

  سوز موتورهاي گاز سوز و بنزين          ·

  هاي پاك و ... آلودگي هوا، سوخت          ·

ي هستند كه برخي از آنها اي شيم دانش آموزان براي حل مسائل ذكر شده، نيازمند يادگيري مفاهيم پايه

  هاي شيميايي، انرژي، آنتروپي، استوكيومتري، شيمي آلي، اسيدها، بازها و .... عبارتند از: تعادل

شوند  هاي مختلف تكرار مي اي ذكر شده به همراه ديگر مفاهيم، چندين بار براي حل مسئله در زمينه مفاهيم پايه

  دست آورند. ري آنها را در عمل بهآموزان مهارت الزم براي به كارگي تا دانش
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  اهميت آزمايشگاه شيمي در تدريس

يكي از مواردي كه در تدريس بنده به آن اهميت مي دادم ، استفاده از ازمايشگاه براي يادگيري بيشتر دانش 

  اموزان در يادگيري شيمي بود كه در زير به آن مي پردازم . 

و نتايج كلي علم است كه مي تواند دانش آموزان را وادار به تفكر، آزمايش كردن يكي از راههاي آموختن اصول   

بحث، نتيجه گيري و در نهايت يادگيري را مطلوب كند. با استفاده از ابزار كمك آموزشي بسيار ساده تفهيم 

لب بسياري از مطالب آسان تر مي گردد. اگر انتقال معلومات از آغاز به طرز درستي انجام نگيرد، فهماندن مطا

بعدي دشوارتر خواهد بود تا آن جا كه نظم فكري دانش آموز به هم مي ريزد، نيروي درك و باور در وي نسبت 

به حقايق علمي ضعيف مي شود، فهم علوم تجربي به نظر وي دشوار جلوه مي كند و نسبت به آن بي عالقه مي 

شود كه فاجعه اي در آموزش و پرورش شود و پس از اندك زماني اندوخته هاي نظري نيز از ذهنش زدوده مي 

است. در اين مقاله ابتدا به نقش آزمايشگاه در درس علوم تجربي از جمله شيمي پرداخته شده و اهداف كار 

آزمايشگاه مطرح گرديده، ديدگاه چند متفكر و صاحبنظر در رابطه با اهميت تدريس آزمايشگاهي و در پايان 

  آورده شده است. شيوهاي ارايه آزمايشگاه در مدارس

از آن جايي كه انسان ذاتاً كنجكاو و جستجو گر است، آزمايشگاه به عنوان مكاني مناسب براي اقناع حس 

  كنجكاوي وي به حساب مي آيد.

دانش آموزان با انجام كارهاي آزمايشگاهي مي توانند در درستي مطالب نظري پژوهش نموده، توانايي انديشيدن 

ايش داده، به علوم تجربي عالقه مند گرديده، معلومات خود را به آساني منتقل نموده و و استدالل خود را افز

  حس همكاري با ديگران را در خود ايجاد و يا تقويت نمايند.
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متأسفانه توجه بيش از حد به بحث هاي نظري و كم اهميت جلوه دادن كارهاي عملي و آزمايشگاهي نه تنها 

ورده است بلكه سبب كاهش مهارت هاي عملي و حتي سلب آن از دانش آموزان كيفيت علوم تجربي را پايين آ

  گرديده است.

در اين مقاله سعي شده است كه به جايگاه و نقش آزمايشگاه در درس شيمي و شيوه هاي مناسب ارايه آن 

  پرداخته شود.

  آزمايشگاه شيمي

دند كه كشورهاي جهان سوم در كاربرد سال ها پيش اساتيد محترم در حاشيه ي بحث هاي خود اظهار مي كر

   علوم و فنون ضعيف هستند و تذكر مي دادند كه شرقي ها در بحث و جدل، فلسفه و منطق، برهان و دليل

 كه آنطور و بوده ضعيف مختلف فنون و علوم عملي كاربرد در نيز ما كشور. دارند طواليي يد لفظي، استدالل

 مختلف هاي دهه طول در را آن علت كه( نيست كند، برطرف را خويش يازن مقطعي طور به بتواند بايد و شايد

ايد در استعمارزدگي مطالعه نمود) و به مقتضاي نياز و به صورت اجبار دست به خريد تكنولوژي هاي مختلف ب

پوشش  زده و به علت نداشتن افراد مطلع از كاربري آن در كارخانه ها و آزمايشگاه ها، در كمترين زمان ممكن با

  نايلوني هنگام بازديد به معرض نمايش گذاشته مي شود.

با تأمين زمينه ي كاربري علوم مي توان از تكنولوژي دنيا استفاده نموده و با مانورهاي مختلف علمي عملي، 

تكنيك دنيا را به مقتضاي فكري و فرهنگي خويش در اختيار گرفت و از وابستگي و خريدهاي مالل آور خالصي 

به معناي عام و نقش اساسي و كليدي آن در جوامع » آموزش«امروزه در قرن بيست و يكم اهميت حياتي  يافت.

انساني تقريباً بر هيچ كس پوشيده نيست و به اعتقاد بيشتر صاحبنظران جهاني در اين عصر انفجار اطالعات و 
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واهند بود كه از آموزش هاي برتر و هنگامه پيشتازي دانش و فن آوري، كشورهايي توسعه يافته و پيشرفته تر خ

پيشرفته تري برخوردار باشند. بنابراين بايستي به طور كلي به موضوع آموزش و شاخه هاي گوناگون آن مانند 

آموزش علوم به اندازه ي كافي توجه شود و تالشي كامالً جدي براي بهينه سازي فعاليت هاي آموزشي و حذف 

به كارگيري مفاهيم و روش هاي نوين و پيشرفته در همه ي مراكز آموزشي شيوه هاي سنتي و غير كارآمد و 

  اعم از مدارس و دانشگاه ها به عمل آيد.

امروزه دانش آموزان اين امكان را دارند كه در زمينه هاي توصيفي و نظري شيمي به كتاب هاي فراواني 

ي تئوري و شيمي عملي (آزمايشگاه) دسترسي پيدا كنند وليكن اغلب آنها نمي توانند به درستي بين شيم

ارتباط الزم را ايجاد كنند. در صورتي كه استفاده بهينه از معلومات نظري كسب شده در كالس و توجيه پديده 

ها فقط در آزمايشگاه قابل حصول است. بنابراين لزوم به كارگيري روش هاي درست و مناسب عملي به منظور 

اپذير است و با انجام آزمايش هاي گوناگون است كه درك مفاهم شيمي درك هر مطلب نظري امري اجتناب ن

  آسانتر مي گردد.

  اما جايگاه و نقش آزمايشگاه شيمي كجاست و شيوه هاي مناسب ارايه آن چگونه مي باشد؟

در نظام آموزشي رايج در كشور ما كتاب درسي يك ابزار آموزشي است و آموزش علوم يك طرح بنيادي در 

پرورش بوده كه از اهميت و ويژگي خاصي برخوردار است و مي تواند دريچه هاي نويني را در زمينه ي آموزش و 

توسعه و پيشرفت علوم بر ما بگشايد. پس ضرورت دارد كه از غني ترين مطالب وبهترين كتاب ها وجديدترين 

دليل است كه در چند دهه ي  شيوه ها و كارآمدترين روش ها، در تدريس علوم استفاده مي شود. شايد به همين

اخير كتاب هاي علوم (فيزيك، شيمي، زيست شناسي) بيش از ساير موضوعات درسي دستخوش تغيير و 

  دگرگوني شده است.
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آنچه امروزه بايستي توجه صاحبنظران را به خود معطوف دارد اين است كه چگونه مي توان دانش آموزان را 

مشكالت جديد را كه در دنياي غيرقابل پيش بيني قرار دارند، را داشته باشند آموزش داد كه توانايي رويارويي با 

و بتوانند به حل مشكالت و مسائل آن بپردازند. تجارب آموزشي كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد كه كتاب 

درسي هرگز براي تدريس و يادگيري اهداف آموزش علوم (نحوه ي گزينش محتوايي، روش ياددهي و يادگيري 

روش هاي ارزشيابي) كافي نيست. از اين رو نبايد به گفتن و شنيدن مطالب آموزشي اكتفا كرد. هدف از  -

آموزش علوم به دانش آموزان، آموزش اصول علمي و استفاده از آنان براي توسعه ي زندگي فردي و اجتماعي 

  آنان است نه يادگيري ساده اطالعات.

مس و تجربه ل مشاهده، كامالً را آموزشي مطالب آموزان دانش تا دارد نياز تيامكانا  تحقق اين امر به تجهيزات و

  كنند تا بتوانند در زندگي آينده و آتي خود به طور مستقل و در موقعيت هاي الزم آنها را به كار گيرند.

اهي و ... تقريباً امروزه انديشه ي استفاد از وسايل كمك آموزشي، رسانه ها، رايانه ها، تجهيزات و وسايل آزمايشگ

جهاني شده است و بيشتر كشورهاي جهان سرمايه گذاري هاي كالني در اين زمينه انجام داده اند. اين گونه امور 

به امر تدريس كمك مي كند، انگيزه و آگاهي به وجود مي آورد و بر سرعت فرآيند ياددهي و يادگيري مي 

ه براي ارايه ي آموزش به فراگيران مورد استفاده قرار مي گيرند. افزايد. در واقع اينها ابزار و وسايلي هستند ك

البته استفاده ي مناسب و به جا و تركيب و تلفيقي از مواد آموزشي و وسايل آزمايشگاهي و ساير روش ها و 

  اصول تدريس مي توانند معلمان را در امر تدريس علومي مانند شيمي موفق تر كرده و بهتر ياري دهند.

ي علم شيمي تا حدي دشوار مي باشد و اين دشواري براي فراگيران مبتدي آشكارتر است. تمايل به يادگير

ابتكار، خالقيت و نوآوري يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد انسان است و ارتباط تنگاتنگ علم شيمي و نوآوري 
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شگاه و با انجام آزمايش هاي موجب جذابيت اين رشته ي علمي شده است. نوآوري در اين رشته بيشتر در آزماي

  گوناگون تحقق مي يابد.

    كار آزمايشگاهي براي دست يابي به نتايج و رسيدن به هدف هاي گوناگون انجام مي شود. به مصداق

ضرب المثلي كه مي گويد: شنيدم فراموش كردم، ديدم به خاطر آوردم و عمل كردم آموختم، بدون انجام 

  ل نمي شود.آزمايش يادگيري به آساني حاص

دانش آموزان ضمن آزمايش پديده هايي را مشاهده مي كنند كه به ناچار بايد درباره ي آنها بينديشند و چنانچه 

الزم است براي توجيه آنها به آزمايش هاي تازه اي دست بزنند. در پيروي از اين شيوه است كه استعدادها 

رفته و نوآوري مي شود و در سطح هاي باالتر به شكفته مي شود، بحث هاي نظري با عمق بيشتري انجام گ

  كشف قانون يا ارايه ي نظريه مي انجامد.

  در درس شيمي هدف كار آزمايشگاهي

كار آزمايشگاهي به دوره هاي تحصيلي و نيز آموزشي يا پژوهشي بودن آن و ... بستگي دارد. مهم ترين هدف 

  هاي آموزشي از كارهاي آزمايشگاهي عبارتند از:

  ژوهش در درستي مطالب نظريپ -

  افزايش توانايي انديشيدن و استدالل -

  ايجاد عالقه به دانش تجربي -
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  ايجاد مهارت در كار و حل دشواري هاي روزمره ي زندگي -

  آساني انتقال معلومات -

  ايجاد حس همكاري -

آوري تقليد و  جايگزين كردن آموزش فعال و مؤثر به جاي آموزش حفظي و مصرفي در جهت تبديل فن -

  مصرفي به فن آوري ابداع و توليد

    افزايش توان علمي و عملي معلمان و ايجاد مهارت هاي الزم براي درك عميق تر مفاهيمي كه تدريس -

  مي كنند.

هدف بنيادي از كار در آزمايشگاه و انجام آزمايش، پژوهش درباره ي درست بودن مطالبي است كه در كتابهاي 

ه مي شود. چه بسيار ديده شده است كه معلم براي تفهيم مطلبي در كالس درس ساعت ها درسي آموزش داد

وقت صرف كرده و در آخر هم نتيجه ي رضايت بخشي به دست نياورده است. در صورتي كه اگر همان مطلب را 

  با انجام آزمايش ساده اي آموزش مي داد، نتيجه بهتري مي گرفت.

با انجام آزمايش مي تواند به آساني انجام پذيرد. خواص گروهي و خواص  آموزش بسياري از مفاهيم شيمي

تناوبي عنصرها، رسانايي محلول هاي آبي تركيب هاي يوني، شناسايي كاتيون ها گرماسنجي، بررسي خواص 

  كوليگاتيو و ... با انجام آزمايش هاي ساده، خيلي آسان آموزش داده مي شود.
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  در رابطه با اهميت تدريس آزمايشگاهي ديدگاه چند متفكر و صاحب نظر

  جان هولمن در مقاله اي تحت عنوان هماهنگي آموزش علوم به زندگي واقعي مي گويد:

اگر آموزش علوم به واقعيات زندگي نزديك گردد نه تنها دانش آموزان انگيزه بيشتري براي فراگيري پيدامي «

هند آورد. درس هاي علوم بايد ميان كار آزمايشگاهي و كنند بلكه بزرگساالن نيز آگاهي بيشتري به دست خوا

زندگي ارتباط برقرار سازند. علت روي گرداني در سنين بزرگسالي از دروسي مانند شيمي وفيزيك ،آن دسته 

دانش آموزاني هستند كه بين زندگي اجتماعي و درس فراگيري شده در دبيرستان نمي توانند ارتباطي برقرار 

  نمايند.

ز صاحب نظران و كارشناسان يونسكو اعتقاد دارند كه هر كجا علوم تجربي به شيوه ي رياضي تدريس گروهي ا

شود علوم تجربي نابود مي شود. از اين رو معلمان علوم تجربي بايد از تدريس آن به روش تدريس رياضي و 

ا دنياي واقعي آشنا نموده و منطق پرهيز نموده و با به كارگيري تجارب علمي و آزمايشگاهي دانش آموزان را ب

  اين نكته را مدنظر داشته باشند كه علوم تجربي مطمئناً رياضي يا منطق نيست.

پل دهارت هرد (استاد دانشگاه استانفورد) مي گويد: كار آزمايشگاهي و كار عملي هسته ي مركزي و اساس 

ايجاد درك واقعي از آموزش علوم كمك  آموزش علوم را تشكيل مي دهد. يادگيري از طريق كار در آزمايشگاه به

فراواني نموده و در فضاي آزمايشگاه است كه دانش آموزان مفاهيم و تئوري ها و مشاهدات را به عنوان وسيله اي 

جهت بررسي نظرات و انديشه ها به كار مي برند و كار در آزمايشگاه بايد فراهم كننده ي فرصت هايي براي 

  انند مشاهدات و يافته هاي خود را تعبير و تفسير نمايند.دانش آموزان باشد تا بتو
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سايلر و الكساندر در كتاب برنامه ريزي درسي براي مدارس ضمن توجيه برنامه هاي آموزشي مدارس به مهارت 

هاي آزمايشگاهي اشاره نموده و نقش آزمايشگاه هاي موجود در مدارس را در بهبود مهارت هاي محاسبه اي و 

  هارت هاي اجتماعي با اهميت مي دانند.در نتيجه م

زنده ياد پروفسور عبدالسالم، فيزيكدان مسلمان پاكستاني و برنده ي جايزه ي نوبل و بنيانگذار فرهنگستان علوم 

جهان سوم، آموزش علوم را پايه اي براي رشد و توسعه دانسته و در اين باره چنين گفته است: رشد علوم و فنون 

مشكالت اصلي و بسيار تأثيرگذار از كشورهاي جهان سوم است، در گرو برنامه هاي اصولي (فن آوري) كه از 

براي آموزش بهينه علوم و نوآوري است. از عمده ترين وظايفي كه در پيش روي مراكز آموزشي جهان سوم قرار 

  دارد تالش براي افزايش كمي و كيفي برنامه هاي آموزشي است.

 1379ي و آزمايشگاه آقاي محمد اسداللهي برنده ي مدال برنز المپياد شيمي در سال در مورد تأثير كارهاي عمل

مي گويد: آزمون المپياد شيمي در دو بخش تئوري و عملي انجام شد كه بخش عملي آن براي ما مشكل بود.وي 

اي همين مي گويد آموزش هايي كه براي شركت در مسابقات المپيادها داده مي شود، بيشتر تئوري است. بر

ده ي آزمون هاي عملي و آزمايشگاهي بر عه از   آزمون تئوري براي بچه هاي تيم ايران ساده بود ولي به راحتي

  نمي آمدند.

يكي از راههاي جلوگيري از فرار مغزها توسعه ي امكانات آزمايشگاهي و عادت دادن جوانان به تحقيقات 

  آزمايشي است.

رد بررسي قرار گرفت به جرأت مي توان گفت در شرايط فعلي يكي از با توجه به آنچه كه در اين بحث مو

  مؤثرترين راه هاي آموزش پايدار در شيمي و علوم تجربي ديگر به كارگيري آزمايش و آزمايشگاه است.
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حال با روشن شدن جايگاه آزمايشگاه در درس شيمي، به نظر مي رسد كه در كتاب هاي شيمي دوره ي 

 85-86) در سال تحصيلي 2جالب و متنوعي آورده شود. اما متأسفانه در كتاب شيمي (متوسطه آزمايش هاي 

تعدادي از آزمايش هاي اين كتاب حذف شده است. آيا حذف اين آزمايش ها در پيشبرد اهداف آموزش شيمي 

  درست است؟

  شيوه ارايه

ر در رفتار آنان است كمك كند. اولين وظيفه ي هر معلم اين است كه به يادگيري دانش آموزان كه همان تغيي

دبيران شيمي نيز بايد تمايل به كسب انواع تجربه ها را در دانش آموزان برانگيزند و فرصت هايي را براي ديدن، 

مشاهده كردن، مزه كردن، بوييدن و لمس كردن وسايل گوناگون در اختيار دانش آموزان قرار دهند و آزمايشگاه 

  اليت در مدارس مي باشند.ها يكي از عرصه هاي مهم فع

اساس روش آزمايشگاي بر اصول يادگيري و اكتشافي استوار است. به اين معني كه در اين روش مستقيماً چيزي 

آموزش داده نمي شود بلكه موقعيت و شرايطي فراهم مي شود تا دانش آموزان خود از طريق آزمايش به پژوهش 

بارت ديگر روش آزمايش فعاليتي است كه در جريان آن شاگردان بپردازند و جواب مسئله را كشف كنند. به ع

عمالً با به كار بردن وسايل و تجهيزات و مواد خاصي درباره ي مفهومي خاص، تجربه كسب مي كنند. آزمايش 

معموالً در آزمايشگاه انجام مي گيرد. اما نداشتن آزمايشگاه مجهز يا وسايل مناسب در مدرسه نبايد دليلي بر 

اجراي اين روش باشد. در بسياري از موارد براي انجام آزمايش وسايل چندان پيچيده اي مورد نياز نيست و  عدم

حتي اين گونه وسايل را مي توان با كمك شاگردان فراهم كرد. اين روش براي موضوعات علوم تجربي روش 

  ز از آن استفاده مي شود.بسيار مناسبي است ولي امروزه حتي در روان شناسي و ساير علوم انساني ني
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براي انجام دادن آزمايش بايد نخست وسايل و مواد الزم را فراهم آورد و دستگاه مورد نياز را آماده كرد. آنگاه با 

انجام و تكرار آزمايش، مهارت و قوه ي ابتكار را در دانش آموزان قدرت بخشيد. مي توان با انجام دادن آزمايش 

اي شيمي، جادوهاي شيميايي و امثال آن افزون بر ايجاد عالقه به انجام آزمايش به هايي به عنوان سرگرمي ه

  كسب مهارت هاي عملي نيز كمك كرد زيرا براي اين نوع آزمايش ها نيز مهارت الزم است.

متأسفانه در حال حاضر، اكثر آزمايشگاه هاي مدارس به داليل مختلف فعال نبوده و در بسياري از دبيرستان ها 

  زمايش حتي به صورت نمايشي نيز انجام نمي گيرد.آ

يكي از داليل ضعف طرح هاي شيمي در جشنواره هاي خوارزمي، اهميت ندادن به آزمايش و آزمايشگاه ها در 

  دبيرستان هاي كشور مي باشد.

به براي هرچه بهتر شدن فعاليت هاي آزمايشگاهي شيمي در دوره ي متوسطه به كارگيري موارد زير ضروري 

  نظر مي رسد:

  با كوشش و همياري اولياي مدارس به تأسيس يا تجهيز آزمايشگاه، هرچند كوچك، همت گمارده شود. -

كتاب آزمايشگاه شيمي براي هر سال تحصيلي با توجه به مطالب كتاب شيمي همان سال، به طور مجزاي از  -

  كتاب درس تئوري تأليف گردد.

ر مفهوم مورد آزمايش، چند آزمايش آورده شود كه در صورت عدم برخي در كتاب آزمايشگاه شيمي براي ه -

  مواد و وسايل، آزمايش حتماً انجام شود.
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در برنامه هفتگي ساعات كافي و مناسب به حضور دانش آموزان به همراه دبير و مربي در آزمايشگاه و انجام  -

  دادن آزمايش هاي الزم اختصاص داده شود.

  ارآمد در آزمايشگاه ها حضور داشته باشند.مربي هاي مجرب و ك -

به ارزشيابي كار آزمايشگاهي اهميت داده شود و در كارنامه دانش آموزان نمره آزمايشگاهي ثبت شده و در  -

  معدل تأثيرگذار باشد.

  سهمي از سئواالت كنكور ورود به دانشگاه ها به سئواالت آزمايشگاهي اختصاص داده شود. -

  ت المپيادهاي داخلي به سئواالت آزمايشگاهي اختصاص داده شود.سهمي از سئواال -

در كتاب آزمايشگاه، طراحي آزمايش نيز لحاظ شود تا فرصت تحقيق و پژوهش بيشتري به دانش آموزان داده  -

  شود.

كار در امر آموزش، مي توان با طراحي و به  ITامروزه با پيشرفت تكنولوژي هاي مختلف به ويژه به كارگيري  -

بردن يك آزمايشگاه مجازي، آزمايش هاي متنوع و جالبي را بدون حضور در آزمايشگاه و بدون واهمه از 

مشكالتي كه در اثر بي احتياطي و عدم توجه به نكات ايمني و عاليم هشدار دهنده به وجود مي آيد،. به راحتي 

  انجام داد.

هي ميكروشيمي استفاده كرد. با اين كيت ها و وسايل جهت انجام آزمايش ها مي توان از كيت هاي آزمايشگا -

ساده اي كه در آن ها وجود دارد مي توان آزمايش هاي ساده و مشابه آن چه در كتاب هاي آزمايشگاه آمده 

  است، ترتيب داد.
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  خالصه اهميت ازمايشگاه در تدريس شيمي

آزمايشگاه است كه فراگيران بخش عمده  آزمايشگاه ها يكي از عرصه هاي مهم فعاليت در مدارس مي باشند. در

ا مشاهده مي كنند كه به ناچار بايد درباره ي ر هايي پديده آزمايش ضمن آنها   آموزش خود را دريافت مي كنند.

آنها و پيدايش آنها بينديشد و براي توجيه آنها به آزمايش هاي تازه اي دست بزند و با اين شيوه است كه 

  .استعدادها شكفته مي شود

اگر مي خواهيم پل ارتباطي بين مراكز صنعتي و تكنولوژي كشور و دنياي آفرينش از يك طرف و مراكز آموزشي 

از طرف ديگر برقرار كنيم، تنها راه آن اهميت دادن به آزمايشگاه ها و تجهيز هرچه بيشتر آنهاست. آنگاه دانش 

آميزند و روحيه ي خالقيت و نوآوري در آنها آموزان فعاليت هاي ذهني خود را با تجربيات عملي در هم مي 

  افزايش مي يابد.

  

  

 "فرمول نويسي "بررسي چالش ها و نقاط ضعف آموزش شيمي، 

يكي از مهم ترين موارد آموزشي در كتاب هاي دبيرستاني، بحث فرمول نويسي مي باشد. اهميت اين مبحث 

آموزش درس آن بر كسي پوشيده نيست. در واقع فرمول نويسي به نوعي الفباي شيمي تلقي مي باشد. و ياد 

 معلم حوصله و كافي وقت به نياز  دهي آن بايد همانند آموزش الفبا براي دانش اموز سال اول ابتدايي باشد. كه

دگيرنده بتواند به شكل درست و اساسي اي شود مي باعث آن درست گيري ياد چراكه دارد، درست يادگيري براي

مطالب را فراگرفته و بخش هاي ديگر را هم بتواند به شكل صحيح فرا گيرد. مبحث فرمول نويسي در كتاب 

http://higgsboson.blogfa.com/post/12
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 كمي وقت دوم، سال شيمي مطالب حجم به توجه با و ناقص   درسي سال دوم متاسفانه به صورت كوتاه ، مختصر

طرف ديگر با بخشنامه ارسالي از طرف وزارت خانه جدول آنيون ها و  از است، شده گرفته نظر در آن براي

كاتيون ها در امتحان پاياني الزامي است. بايد از دست اندكاران مربوطه اين سوال را پرسيد، آيا براي دانش 

رد آموزان سال اول هم براي نوشتن جمله در انشا جدول كلمات آورده مي شود؟!!! متاسفانه هر بار هم اين مو

مطرح مي شود، با طفره رفتن در جواب سوال، اين مورد عنوان مي شود كه هدف آموزش حفظيات نيست، بلكه 

بيشتر هدف توجه به حيطه ها ي ديگر ياد گيري مي باشد. اين كه در اموزش به حفظيات توجه نشود، بسيار 

كتاب سال دوم مبحثي در مورد درست و منطقي مي باشد ولي يك سري مطالب بايد حفظ شوند. مورد ديگر در 

ورتيكه كه سال سوم وقتي دانش آموز مي خواهد مهادل صياددگيري نام اسيد و بازها مطرح نشده است در 

 اين ي همه آموزان دانش به دوم سال در محترم   همكاران   بنويسد بايد همه ي اين موارد را بداند. هر چند

در كتاب درسي و در نظر گرفتن وقت كافي مي تواند در يادگيري  بمطال اين بيان ولي كنند مي بيان را موارد

درست فرمول نويسي كمك نمايد. چرا كه اگر پايه هاي يك ساختمان درست بنا شود تا آخر همه چيز درست 

سرجايش قرار خواهد گرفت و متاسفانه ما در همان ابتدا سنگ بنا را كج مي گذاريم و تا اخر عليرغم وقت و 

به جاي درستي نمي رسد. حداقل خود من كه نتوانستم اين بنا را در كالس هاي درسي خود درست  هزينه كار

  پايه گذاري نمايم.

   

   

  برنامه هاي آينده بنده در تدريس شيمي   

 برنامه هاي ديگري كه بنده براي تدريس شيمي در نظر دارم در زير آمده است :

هاي آموزشي در كالس از طريق سي دي ، ويدئو ،رايانه و ويدئو  از فيلم ها و نرم افزار بيشتر . استفاده1  
  پروژكتور و ...
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  موضوعات درسي با زندگي روز مره دانش آموزان شيمي . عيني كردن(كاربردي)2

  متقابل بين معلم و دانش آموز بيشتر احترامايجاد . 3

  بيشتر خودم در تدريس مباحث تدريسم. تسلط 4

  

    
    

  نهاد براي تدريس و ياددهي بهتر شيميارائه راهكار و پيش

  توجه به نقاز قون و ضعف دانش اموزان در يادگيري شيمي و تالش جهت رفع آنها – 1

  آموزان دانش مره روز زندگي با شيميكردن مباحث  كاربردي – 2

  استفاده از فيلم هاي اموزشي براي يادگيري بيشتر دانش اموزان – 3

  شيمي توجه بيشتر به ازمايشگاه – 4

  داشتن برنامه و طرح درس تدريس – 5  

  ايجاد انگيزه بيشتر در دانش اموزان براي يادگيري شيمي – 6
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  گيري بحث و نتيجه

اي به آموزش اين علم  سبب شده است تا توجه ويژه   كاربردهاي متنوع علم شيمي در زندگي روزمره

كند تا براي درك عميق  مي در آموزش شيمي ايجاب ميمحور صورت پذيرد. استفاده از رويكرد مفهو -آزمايشگاه

گيري از رايانه براي  اي به بهره هاي رايج در يادگيري شيمي، توجه ويژه فهمي مفاهيم و جلوگيري از كج

سازي پديده هاي شيميايي در مقياس مولكولي و ساخت مدل صورت گيرد. وجود سطوح تفكر سه بعدي و  شبيه

لف ماكروسكوپي، مولكولي و نمادي در علم شيمي، سبب شده است تا طرح آموزش هاي مخت پوشش دادن حيطه

محور علم شيمي مورد استقبال پژوهشگران واقع شده و از آن به عنوان يك الگوي كامل مطالعاتي در  - زمينه

  هاي جديد علوم تربيتي استفاده نمايند. يادگيري و بررسي اثربخشي يافته -فرايند ياددهي

محور شيمي به صورت سه بعدي و توجه به سطوح تفكر ماكروسكوپي، مولكولي، نمادي و  - نهآموزش زمي

ريزي درسي اين علم پايه بوده و ضرورت دارد تا استفاده از فناوري  انساني، يكي از راهكارهاي اساسي براي برنامه

  ي پيدا نمايد.اي در برنامه درسي شيم اطالعات و ارتباطات و نيز انجام آزمايش جايگاه ويژه

اي به آموزش اين علم  سبب شده است تا توجه ويژه   كاربردهاي متنوع علم شيمي در زندگي روزمره    

كند تا براي درك عميق  محور صورت پذيرد. استفاده از رويكرد مفهومي در آموزش شيمي ايجاب مي -آزمايشگاه

گيري از رايانه براي  اي به بهره توجه ويژههاي رايج در يادگيري شيمي،  فهمي مفاهيم و جلوگيري از كج

سازي پديده هاي شيميايي در مقياس مولكولي و ساخت مدل صورت گيرد. وجود سطوح تفكر سه بعدي و  شبيه

هاي مختلف ماكروسكوپي، مولكولي و نمادي در علم شيمي، سبب شده است تا طرح آموزش  پوشش دادن حيطه

ل پژوهشگران واقع شده و از آن به عنوان يك الگوي كامل مطالعاتي در محور علم شيمي مورد استقبا - زمينه

  هاي جديد علوم تربيتي استفاده نمايند. يادگيري و بررسي اثربخشي يافته -فرايند ياددهي
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محور شيمي به صورت سه بعدي و توجه به سطوح تفكر ماكروسكوپي، مولكولي، نمادي و  - آموزش زمينه

ريزي درسي اين علم پايه بوده و ضرورت دارد تا استفاده از فناوري  هاي اساسي براي برنامهانساني، يكي از راهكار

  اي در برنامه درسي شيمي پيدا نمايد. اطالعات و ارتباطات و نيز انجام آزمايش جايگاه ويژه
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