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 -9مقدمه
اهمیت روزافزون علم شیمی در زندگی انسانها سبب شده است تا آموزش مناسب و اثربخش آن به ویژه در برنامهي
درسی مدارس از اهمیت به سزایی برخوردار گردد.در سالهاي اخیر تحقیقات و پزوهشهاي زیادي در مورد روشهاي تدریس
اثر بخش علم شیمی انجام گردیده] ،[1اما آن چه از اهمیت بسیار زیادي برخوردار بوده و كمتر مورد توجه قرار گرفته خواسته
و نظر دانشآموزان از كالس شیمی میباشد .از آن جا كه در در فرایند تدریس مخاطب دانشآموز بوده و اوست كه فرآیند
یاددهی -یادگیري را به پیش میبرد وسایر عوامل مانند محتواي آموزشی ،تجهیزات و ابزارهاي آموزشی و اقدامات معلم همگی
در ارتباط با فعالیت یادگیرنده معنی و مفهوم پیدا میكنند]،[2بنابراین الزم است پزوهشگران و معلمان قبل از ارائه هر نظریه
یا روش تدریس نوینی ،نظر دانشآموزان را جویا و نقطه نظرات او را در ارائه نظریه یا پزوهش خویش لحاظ نمایند.
«ویگوتسكی» از نظریه پردازان ساختنگرایی معتقد است كه براي افزایش كارایی یادگیري ،باید دانشآموزان با یكدیگر و نیز
سایر افراد مرتبط با موضوع یادگیري به تعامل بپردازند .وي معتقد است كه میزان یادگیري دانشآموزان از یكدیگر در مقایسه
با میزان یادگیري از معلم و كتاب درسی بیشتر است .بعبارتی همان گونه كه با حضور دانشآموز فرایند تدریس شكل واقعی به
خود میگیرد ،با در نظر گرفتن نظر و خواستهي او اهداف آموزشی بهتر و موثرتر محقق خواهد شد.

 -2بیان مسئله
در سال تحصیلی 980-09معاونت آموزشی اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران ،با توجه به درصد
قبولی و میانگین نمرات پایین دانشآموزان در برخی دروس مانند شیمی ،تصمیم به ریشه یابی ضعفها و برطرف نمودن
مشكالت و افت تحصیلی در این دروس نمود.
در این راستا كمیته نخبگان دروس با حضورحدود  299دبیر موفق ،فعال و با تجربه هر درس،از مناطق و شهرستانهاي استان
تشكیل شد .بنا به پیشنهاد معاونت آموزشی استان وظیفه این كمیته بررسی علل افت تحصیلی در سه حیطه سنجش و
ارزشیابی،محتواي كتب درسی و روش تدریس تعریف گردید.براي بررسی دقیقتر عوامل تاثیر گيار در هر حیطه سه كارگروه
تشكیل و همكاران با توجه به مهارت و تجربه خویش در یكی از این كارگروهها ثبت نام نمودند.جلسات متعددي با
حضوراعضاي هر كارگروه ،براي بررسی دقیقتر علل افت در هر حیطه تشكیل ودر پایان بارأي اكثریت اعضاي هر كار گروه علل
اصلی افت مربوط به هر حیطه مشخص گردید.كه میتوان به علل اصلی عنوان شده در هر حیطه به شرح زیر اشاره نمود:

 -9-2علل افت مربوط به حیطه سنجش و ارزشیابی


استفاده ازروشهاي نادرست سنجش و ارزشیابی



عدم استفاده ازشیوههاي نوین ارزشیابی



سواالت امتحانی غیر استاندارد



زمان و مكان نادرست برپایی آزمون



نمرات مستمرغیر واقعی



استفاده ار سواالت مشابه و تكراري در امتحانات نهایی

 -2-2علل افت مربوط به حیطه محتوای آموزشی


حجم و محتواي علمی زیاد كتب درسی با توجه به ساعات تدریس درس شیمی درهر هفته



وجوداشكاالت علمی و امالیی دركتب درسی
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عدم وجود پرسش هاي مناسب در هر فصل



جياب نبودن مفاهیم وموضوعات كتب شیمی از دیدگاه دانشآموزان



عدم ارائه پرویه وتحقیق هاي مربوط به موضوعات درسی در كتب درسی



عدم ارائه بسته آموزشی معلم بعد از تالیف كتب جدید



عدم ارائه فناوريهاي نوین علم شیمی در كتب درسی



عدم ارائه مطالب درسی به شكل كاربردي



حيف كتاب آزمایشگاه و ارائه تنها چند آزمایش تكراري و غیر جياب در كتب درسی

-3-2علل افت مربوط به حیطه روش تدریس


عدم توجه به روانشناسی نوجوانان حین تدریس



تدریس بدون نوشتن ودر نظر گرفتن طرح درس



شروع تدریس بدون یک عامل انگیزشی مناسب مانند یک آزمایش ،یک داستان ،یک مثال و....



عدم ایجاد روحیه همكاري در دانشآموزان كالس



عدم تشویق به موقع و تنبیه بی مورد



در گیر نكردن ذهن دانشآموز با مطالب درسی



ارائه مطالب پیچیده



جدي نگرفتن نقش همیار معلم

 نحوه پوشش و آراستگی ظاهرمعلم
پس از تعیین علل اصلی افت در هر حیطه نتایج جهت بررسی نهایی و ارائه راهكار مناسب در اختیار معاونت آموزشی
استان قرار گرفت.
اما مسئله اي كه از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و توجه نگارنده مقاله را به عنوان سرگروه شیمی استان به خود جلب
میكرد ،یكسان بودن كتب درسی و روش سنجش و ارزشیابی(در امتحانات هماهنگ و نهایی) در كلیه مدارس استان بود،پس
چگونه است كه این افت شدید در مدارس خاصی در هر منطقه دیده میشد .بعبارتی نمیتوان علت پایین بودن نمرات درس
شیمی در برخی از مدارس را به سواالت امتحانی غیر استاندارد،روشهاي سنجش و ارزشیابی نادرست ،كتب درسی پر از اشكال
و...نسبت داد.جالبتر آن كه بسیاري از همكاران موفق استان ،در مدارس عادي و در مناطق محروم و روستایی مشذول به
فعالیت میباشند،بنابراین موفقیت این همكاران درتدریس ،مربوط به دانشآموزان نخبه و تیز هوش ،امكانات و تجهیزات مناسب
آزمایشگاهی و یارانه اي و برخورداري از شرایط ایده آل آموزشی نبوده است.در واقع میتوان گفت كه رمز موفقیت این همكاران
و غلبه بر مشكالت ،ارتباط نزدیک برقرار كردن با دانشآموزان و انتخاب روش تدریس مناسب با در نظر گرفتن خواسته
دانشآموزان بوده است.جالبتر آن كه اغلب این همكاران در كارگروه روش تدریس ثبت نام كرده بودند ،بعبارتی این همكاران
موفق میدانستندكه با انتخاب روش تدریس مناسب میتوان بسیاري از كاستیها را جبران و گامی بلند در راستاي آموزش اثر
بخش علم شیمی برداشت.

-3روش پژوهش وارایه یافته ها
در راستاي بررسی دقیقتر علت موفقیت این همكاران ،با توجه به كاستیهاي موجود در نظام آموزشی ،از معلمان موفق
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هر منطقه خواسته شد كه تدریس خود را در قالب كارگاههاي آموزشی ،مشابه جشنوارههاي تدریس براي همكاران و مسئوالن
اجرا نمایند(البته در این كارگاهها از تجهیزات و امكانات پیشرفته كامپیوتري مانند جشنوارههاي تدریس خبري نبود).همچنین
از مدعوین تقاضا گردید نقاط ضعف و قوت تدریس همكار را در برگههاي نظر خواهی قید نمایند .بعد از برگزاري كارگاهها و
بررسی برگههاي نظرخواهی ،مشخص گردید كه تنها چهار اصل كلی و ساده زیر اساس تدریس موفق همكاران را تشكیل
میدهد:
-2برقراري ارتباط نزدیک و صمیمی بین معلم و دانشآموزان
-1درگیر كردن ذهن دانشآموز با موضوع مورد تدریس با انجام یک آزمایش ساده ،بیان یک داستان كوتاه یا طرح یک
سوال مناسب
-9باال بردن انگیزه یادگیري درس در دانشآموزان با بیان كاربردي از موضوع مورد بحث درزندگی روزمره یا جهان
اطراف دانشآموز
-4حضور فعال دانشآموزطی فرایند تدریس
در واقع تمامی این همكاران در ابتدا با برقراري ارتباط مناسب با فراگیران ذهن آنها را با موضوع درسی درگیر نموده و
با باال بردن انگیزه یادگیري درس در آنها ،با حضور فعال دانشآموز به تدریس موضوع مورد نظر میپردازند.بعبارتی این
همكاران به خوبی میدانند دانشآموزان آنها از كالس شیمی چه میخواهند وبا در نظر گرفتن خواسته دانشآموزان از كالس
،آنها را به حضوربا نشاط و فعال در كالس ترغیب كرده و بزرگترین مانع یادگیري اثر بخش ،یعنی عدم حضور مناسب وموثر
دانشآموزان در كالس درس را از بین میبرند.
چه كسی میداند دانشآموزان از كالس شیمی چه میخواهند؟
نگارنده مقاله در راستاي اثبات فرضیهي خویش مبنی بر اینكه با انتخاب روش تدریس مناسب ،بر پایه خواسته و تمایل
دانشآموزان هر كالس ،می توان به بهترین كیفیت آموزشی دست یافت ،اقدام به برگزاري فراخوان دانشآموزي در سطح استان
با عنوان "آن چه دانشآموزان از كالس شیمی میخواهند" نمود.بعد از جمع آوري برترین مقاالت از مناطق بیست گانه استان
و بررسی حدود  49مقاله برتر به نكات بسیار با ارزش و جالبی دست یافت.خواستهي اغلب دانشآموزان از كالس شیمی بسیار
ساده و در واقع در برگیرنده همان چهار اصلی است كه اساس تدریس معلمان موفق استان را تشكیل داده بود.
به بخش هایی از نظرات جالب دانشآموزان توجه كنید:
نظربه گفته كولیس :اگر دانشآموزان شما احساس كنند هر آن چه به آنها آموخته میشود سودمند و با ارزش است
مسلما شما بازنده نخواهید بود .زمانی می توانید جنس را به مشتري بفروشید كه ارزش جنس را به او بشناسانید ،پس
هنگامی كه با دانشآموزان سرو كار دارید،اگر درباره منافع و منابع مطالب درسی صحبت كنید،از خواست شما پیروي
نموده حتی كسل ترین عناوین درسی را دنبال خواهند كرد.

باید بپيیریم شیمی درسی تجربی است دانشآموزان باید این درس را به صورت عملی هر چند با انجام چند آزمایش ساده
یاد بگیرند.كدام مربی براي آموزش شنا به شاگردانش آنها را در كالس درس نشانده و روش دست و پا زدن را روي تابلو
ترسیم میكند .آموزش شیمی بدون انجام آزمایش ،همانند آموزش شنا بدون حضور در استخر است .
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مطالبی كه در دوران ابتدایی و راهنمایی در كتاب علوم به عنوان شیمی تدریس میشود اصال قابل قیاس با مطالب
پیچیده اي كه دانشآموزان در دوران دبیرستان ،بخصوص در سال دوم دبیرستان میخوانند نیست و همین مسئله باعث
شده رابطه دانشآموزان با كالس و درس شیمی خوب نباشد و نتوانند با آن به خوبی ارتباط برقرار كنند.

شیمی علمی است كه ما را به یاد آزمایشهاي پیچیدهي كیمیاگران میاندازد پس چگونه است كه در مدارس ما حالت
دروس علوم اجتماعی را به خود گرفته ومعلمان حتی براي یک بار هم با انجام آزمایش به تدریس موضوعات مرتبط
نمیپردازند .این امر باعث فاصله گرفتن دانشآموزان ازعلم شیمی شده است.

دركالس شیمی نبایدتنها به ارائه مدل اتمی ،فرمول و ساختار ماده واصول پیچیده شیمی اكتفا نمود،انتظار ما از كالس
شیمی كشف عجایب و زیبایی هایی است كه خداوند در حیطه علم شیمی آفریده است.

دانشآموزان باید بدانند كه علم شیمی روز به روز بیشتر پیشرفت كرده بنابراین در زندگی آنها بیشتر وارد شده و با آن
سروكار دارند در نتیجه باید این علم را بهتر بشناسند تا بتوانند با استفاده صحیح از محصوالت علم شیمی بهتر زندگی
كنند.

اگرمعلم با ذكر مثالهاي ساده و روان درس را ارائه دهد شكوفههاي زیباي عالقمندي جوانه خواهد زد واضطراب و ترس
از عدم یادگیري درس از بین خواهد رفت و دانشآموزان از بودن در كالس ليت خواهند برد.چرا بعضی دبیران فكر
میكنند اگر از مفاهیم پیچیده براي ارائه تدریس استفاده كنند سواد آنها بیشتر نشان داده میشود و دانشآموزان به
درس آنها بیشتر توجه میكنند.

معلم باید از روشهاي مختلفی براي رسیدن به اهداف آموزشی علم شیمی استفاده كند ،اما به نظر من دو روش مناسب
عبارت است از -2:داشتن ارتباط نزدیک و دوستانه با دانشآموز -1برقراري ارتباط میان مطالب درسی با زندگی روزمره
دانشآموز
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اگردر آخر كتابهاي شیمی لیست مراكز علمی و كارخانه هایی كه در ارتباط با كاربرد موضوعات كتب درسی فعالیت
میكنندذكر شود ،مدیران و دبیران شیمی به فكر گنجاندن بازدید علمی در برنامه آموزشی مدارس افتاده و در این صورت
انگیزه یادگیري علم شیمی در دانشآموزان چند برابر خواهد شد.

دركتابهاي درسی ارتباط تنگاتنگ بین شیمی و زندگی باید حفظ شود تا دانشآموز در نتیجهي احساس نیاز به دنبال
یادگیري مطالب باشدو با انگیزه به دنبال پاسخ پرسشهاي ذهنی اش به مطالب درسی توجه كند.

با نگاهی دقیقتر و بررسی آماري مقاالت میتوان نتیجه گرفت كه %09دانشآموزان دوست دارند كالس شیمی آنها با
انجام آزمایشی هرچند ساده برگزار شود ،همچنین آنها میخواهند لزوم یادگیري مفاهیم شیمی را بدانند بعبارتی آنها
میخواهند با كاربرد مفاهیم شیمی در زندگی و جهان اطراف خود آشنا شوند .بنابراین علم شیمی باید آنچنان آموزش داده
شود كه ارتباط آن با زندگی ،صنعت ،فناوري و جامعه مورد تاكید قرار گیرد و دانشآموزان بتوانند آموختههاي خود را در
زندگی مورد استفاده قرار دهند.
اغلب دانشآموزان دوست دارند درهنگام تدریس شریک معلم بوده ودر تدریس حضور فعال داشته باشند .آنها اعتقاد
دارند صحبت كردن دانشآموزدر كالس نباید برهم زننده نظم و سكوت دانشآموزان نشان دهنده دقت در یادگیري آن تلقی
شود .همچنین آنها به ایجاد روحیه همكاري،حس رقابت همراه با رفاقت دركالس اشاره كرده و عقیده دارندكه توجه به این
نكته میتواند دانشآموزان را زودتر از آنچه ما تصور میكنیم به نتیجه برساند .بسیاري از دانشآموزان نیز عقیده دارند كه
مطالب درسی باید در حد ذهن دانشآموز بیان شود،شاید مطالبی كه از نظر معلم تكراري و ساده است براي اولین بار توسط
دانشآموز شنیده میشود پس در تدریس باید از كلمات و جمالت و مثالهاي بسیار ساده و ملموس استفاده گردد.

-4نتیجه گیری
در راستاي آموزش مناسب و اثربخش علم شیمی در مدارس ،ضروري است تا برنامهریزان آموزشی ،محتواي آموزشی
مناسبی رابراي تدریس در سطوح مقدماتی دبیرستان تجویز نمایند .در این محتوا بایدبه مفاهیم پایه و كلیدي علم شیمی
،فناوريهاي جدید این علم و موضوعهاي متنوعی در زمینه كاربردهاي علم شیمی در تامین بهداشت ،تذيیه ،پوشاك ،مسكن،
محیط زیست ،انریي و ....پرداخته و از ارائه موضوعات و قوانین پیچیده شیمی خودداري شود ]. [3در این صورت هدف آموزش
علم شیمی ،كه پرورش تفكر علمی و باال بردن سواد شیمی در جامعه است ،محقق میشود .بعالوه با وروداین محتواي جدید به
برنامهي درسی شیمی ،الزم است تا روشهاي تدریس نیز به طور اساسی دچار تذییر و تحول شده و روشهاي تدریس با
رویكرد فعال ،جایگزین روشهاي تدریس سنتی بر پایه سخنرانی شوند .تدریسی كه در آن ،ذهن دانشآموز ترجیحاﹰ با انجام
یک آزمایش ساده یا بیان یک داستان كوتاه یا طرح یک سوال مناسب با موضوع درسی درگیر شده ودر ادامه دانشآموز با

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
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حضور فعال خود فرایند تدریس راپیش میبرد.در این روش معلم تنها هدایت دانشآموز را بر عهده گرفته و به او كمک میكند
تا مفاهیم و نظریههاي علمی را دوباره كشف كرده و با نظارت كامل بر عملكرد دانشآموز ،نگرشها و مهارتهاي كسب شده را
مورد بازبینی و اصالح قرار میدهد] .[4جالب این كه تحقیقی درقالب فراخوان دانشآموزي با عنوان"آن چه دانشآموزان از
كالس شیمی میخواهند" ثابت كرد كه خواستهي اكثریت دانشآموزان از كالس شیمی ،بیش از این نیست ودر نظر گرفتن
خواستهي دانشآموزان از كالس شیمی ،كلید موفقیت همكاران خالق با وجود مشكالت فراوان در سیستم آموزشی میباشد.
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