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 ی دوره متوسطه ها نقد علمی و منصفانه کتاب

 

 *9 جواد حسنعلیان

 
  دبیر شیمی دبیرستان حافظ زرین شهر1

 

 

 چکیده
تفرری  و تصصرب برر     به دور از هرگونه افررا  و ی  باشد، نقد علمی و منصفانه ی می آنچه در این مقاله هدف ارائه

بررسی بر روی این نقرد را  . فصلی استی  متوسطهی  دوررهی  ی شیمی چهارسالهها ایده ای خاص در مورد کتاب

 .در پیش گرفتم ی خرد جمصی همکاران و اساتید مجربها با طرح چندین پرسش و البته جواب

: علمری ی  مقصرود از تجربره  . دهرم  مری  باشد، ارائه می علمی و عملیی  این نقد را که حاصل چندین سال تجربه

برا   هرا  آنی  ی بسیاری از کشورهای مختلف در مقاطع تحصریلی متفراوو و مقایسره   ها کتاب محتوایی  مقایسه

درس شریمی در   افتخرار دبیرر  : عملری ی  باشد و منظور از تجربه می ی تدریس شده در کشورمان، ایران،ها کتاب

 .باشد می جربیاوی اول تا چهارم دبیرستان و کسب تها سال

 هدف تالیف و بررسی ارتبرا  برین محتروای آمروزش    ، ی شیمیها بررسی محتوای کتاب در ضمن، در این مقاله

ی چهارسراله  ها ی کتابها و مثالها  تا هدف حاصله به همراه نقا  قوو و ضصف جمله و تمرین ی شیمیها کتاب

 .مورد نقد منصفانه قرار گرفته است

 

 کلیدیکلمات 
 ی شیمی، ها کتابمحتوای آموزشی ی شیمی، ها منصفانه، بررسی محتوای کتابعملی نقد علمی و 

 

 نکات برجسته پژوهش
     یکی از موارد برجسته و قابل توجه در این مقاله نقد منصفانه بدون از هرگونه غرض شخصی یرا دیردگاه غیرر

 .باشد می علمی و یکطرفه

  ایرن جملره   کتاب کره خر ف هردف مولرف از نوشرتن      های  بصضی جملهاز دانش آموز اشتباه دیدگاه برداشت

 (.دانش آموز در شیمیهای  اص ح برخی کج فهمی :در اصط ح)هاست

 آموزان دانشمطرح شده متناسب با درک های  پاسخ به برخی از پرسش. 

 

                                                           
*
 j_hasanalian@yahoo.com 
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   نقد علمی و منصفانه کتابهای شیمی                

 
 

 

 مقدمه -9

شریمی در  ی  مصتبر در زمینره ی  ها نچه به عنوان مقدمه بحث میشود نگاهی است عمقی و کام  علمی به یکی از کتابآ

یکری از  . جهان که قطصا چند صد بار مورد تجدید چاپ قرار گرفته است و آن کتاب کتاب شیمی آلی تالیف موریسون بوید است

بدین جهت که هر فصل دارای مفراهیم عرالی از آن   . باشد می چیدمان منظم و هدف دار کتاب وی، شاهکارهای کتاب موریسون

این اسرت کره فصرل بصردی محصرول      تر جالبی  ساخت آن را به طرق مختلف بیان کرده و در ضمن نکتهی  بوده، نحوهسرفصل 

اصلی فصل جدید همان فصل قبلی است کهن با طول و تفسیر خاصری بیران   ی  واکنش فصل قبلی است یا به ع بارو بهتر، ماده

نکتره ایرن   .... و سپس در فصل بصد هالوآلکان و در فصرل بصرد الکرل و     را بیان کردهها  به عنوان مثال، در ابتدا آلکان. شده است

 ....توان الکل و  می توان هالوآلکان ساخت و از هالوآلکان ها می است که از آلکان

 حال سئوال این است آیا چنین نظمی هدفدار در تالیف کتاب شیمی دبیرستان وجود دارد؟

ی هرا  میتوان این چیدمان منظم و هدفردار را در حتری انتخراب نرام کتراب     . اگر به صراحت بگویم خیر، بی انصافی است

یی هرا  یصنری سرفصرل  . شیمی بررای زنردگی اسرت    1، شیمی 1نام کتاب شیمی : به عنوان مثال. درسی شیمی نیز مشاهده کرد

هرا   ب سرفصلکه چیدمان مطالب و انتخا. انتخاب شده اند که هدفش تربیت یک شهروند خوب است و نه یک شیمی دان خوب

 .نیز با انتخاب عنوان کتاب نیز کام  همخوانی دارد

خود را بیازماییرد، فکرر کنیرد و همچرون     : به عنوان یک چیدمان منظم و هدفدار دیگر در انتخاب عنوان، انتخاب عنوان

 09ین نظم در حردود  و البته ا. دهد می سختی موضوع مطرح شده برای دانش آموز را نشانی  که به گونه ای درجه. دانشمندان

 .همخوانی داردها  درصد انتحاب سرواژه

شرناختی از حتری   را دانش آموز در حال باید فکر کند کره هری     2کتاب شیمی  22ی  فکر کنید صفحه: یک نقد کوتاه

 .شد آن را در آخر فصل مطرح کرد می پس. ندارد( به غیر از عدد اصلی)کوانتومی  مفاهیم ساده

ن دانشمندان نیز بدین مصناست که برای پاسخ دادن به ایرن سرئوال و سرئوانو نیراز بره داشرتن       همچوی  انتخاب واژه

 قبرل ی  هرا  بیشتر از مباحث قبلی و حتی سالی  بنابراین دانش آموز را وادار به مطالصه. اط عاو کافی از مباحث مهم قبلی است

 .کند می

گونه ای مظلوم واقع نشده است؟ به عبارو بهتر آیا شیمی آلی در آیا شیمی آلی در موارد مطرح شده به : یک نقد کوتاه

 کند؟  می کتاب مطرح شده کفایتی  حد همین چند صفحه و یا حاشیه

 آیا درجه سختی موضاعاو و مطالب مطرح شده در طی چهار سال پلکانی و متوالی منظم است؟: سئوال

ی  هرا  یک شهروند خوب است پس منطقی است که با عنوان  در سال اول دبیرستان همانگونه که گفته شد، هدف تربیت

اما در سال دوم دبیرستان و در همان فصل اول و در مهرمراه و  . باشد آموزان دانشو نسبتا آسان و قابل درک برای عموم عمومی 

امرا در مرابقی مروارد    . دبه نام کوانتوم مواجره میشرو  ( از نظر ذهن و تجسم)آبانماه یکباره با فصل بسیار سنگین و غیرقابل درک 

 .قابل توجیه و درک است

 

  متن اصلی -2

های شیمی را دارم بردون ارائره هری  تصصرب، غررض      آنچه قصد ارائه در این تجزیه و تحلیل و نقد علمی و عملی کتاب

ایرن مررز و    آمروزان  دانشباشد بلکه آنچه هدف است کمک حتی اندک به ارتقاء آموزش شیمی برای  می ...شخصی و سیاسی و 

 . بوم یصنی کشور عزیزمان ایران اس می است

هرای   منطقی با کمک خرد جمصی و بررسی جنبههای  در این بخش نیز قصد طرح تصدادی سئوال را داریم و البته پاسخ 

 .علمی موضوع مطرح شده
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فهمی که برداشت دانرش آمروز   دوپهلو و دارای کج های  به بررسی نقا  قوو و ضصف و بررسی جمله: دیگر اینکهی  نکته

 .در کار نیست... البته بازهم در این پردازش هی  غرض شخصی و . پردازم می با هدف نویسنده کام  تناقض دراد،

 : یکی از کاربردهای کاما در زبان فارسی این جمله است: نمونه

 . بخشش، نزم نیست اعدامش کنید

 . بخشش نزم نیست، اعدامش کنید

بدسرت آمرده توسر  تامسرون     ی  پس از محاسبه بار الکتریکی جرم الکترون توس  رابطره : 2می در شیمینمونه کج فه

 .محاسبه شد

 :این جمله به دو صورو قابل برداشت است

ایرن عبرارو   .)بدست آمده ،توس  تامسون محاسبه شرد ی  پس از محاسبه بار الکتریکی جرم الکترون توس  رابطه (الف

 (.تامسون محاسبه کردیصنی جرم الکترون را 

ایرن عبرارو   .) بدست آمده توس  تامسون، محاسربه شرد  ی  پس از محاسبه بار الکتریکی جرم الکترون توس  رابطه( ب

 (.یصنی جرم الکترون توس  نسبت به دست آمده ولی توس  هر شخص دیگری قابل محاسبه بوده است

 .و بسیار مختصر که راهگشای حل موارد علمی استیکی از نقا  قوو کتاب شیمی ما، استفاده از کلماو کلیدی 

از اینررو در  . تابش حاصل از مواد پرتوزا را به کمک مدل اتمی تامسون توجیره کنرد   نتوانسترادرفورد : به عنوان مثال

 (.ها کلماو کلیدی در احترام دانشمندان استاین.) کرد اجراو  طراحیرا  آزمایشیسپس . کرد تردیددرستی این مدل، 

که بررای سرال سروم    )علوم انسانی و دوم ریاضی و فیزیکهای  ر درس آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان برای رشتهد

 .توضیحاو کافی آورده شده استها  کار تصدادی از آنی  در مورد نرم افزارهای متصدد و نحوه( باشد می تجربیی  رشته

ی شریمی  هرا  ار زیادی که در شیمی فراوانند و پرکاربرد، در کتابآیا کمبود اط ع رسانی برای نرم افزارهای بسی: سئوال

 دوره متوسطه احساس نمیشود؟

آیا با توجه به پیشرفت شگرف علم شیمی در جهان و در کشور ما، آیا نیاز بره اطر ع رسرانی و فرتب براب بررای       : سئوال

ی درسی نیست؟ البته نه اینکره نیسرت بلکره    ها در مطالب کتاب... کاربردهای فراوان شیمی در صنصت و کشاورزی و پزشکی و 

 .ها بیشتر از این

که این پرسرش توسر    . باشد می حساس ترین جای ممکندر { چرا}ی  یکی دیگر از نقا  قوو کتاب، استفاده از کلمه

توانرد   مری  کره تواند از خود بپرسد و باور کند  می کتاب باعث ترغیب دانش آموز برای یافتن جواب شده و در ضمن این نکته که

 :که به نظر میرسد. تواند قبول نکند و این روحیه یپرسش گری را در خود تقویت کند می دلیل خوب و قانع کنندهی  بدون ارائه

ی  آموزش شیمی نیز تقویرت خرود محروری و پررورش روحیره     های  و همایشها  یکی از عمده ترین هدف این کنفرانس

 .انتقادی و پرسشگری است

 :ل برای این موردبه عنوان مثا

آلفرا کره دارای برار مثبرت نیرز       سنگین و پرانرژیهای  ذرهی  به امید آنکه همه: در پایان این جمله{ چرا}ی  طرح کلمه

 (چرا؟)نازک ط  عبور کنندی  هستند با کمترین میزان انحراف از ورقه

 {چرا}یا در بحث انتخاب طیف نشری خطی

 {چرا}لسیم کربناو سه فاز استکی  تجزیه: یا در کتاب پیش دانشگاهی

 ...و

توازن کرافی  آیا بین توضیحاو کافی در مطالب درسی و طرح سئوانو برای داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه : سئوال

 وجود دارد؟
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 :برای توجیه و توضیب بیشتر

در امتحانراو مجراز    آمروزان  دانشبرای ... استفاده از ماشین حساب و جدول تناوبی و جدول پتانسیل کاهش استاندارد و

 .سر جلسه کنکور سراسری تخلف است ها در صورتیکه به همراه داشتن هرکدام از آن. است و ب مانع

دانش آموزی که خود را به استفاده از ماشین حساب برای محاسباو حتی ساده و پیش پرا افتراده   : حال سوال این است

 یک باره از این کار منع کرد و توقع داشت که بازدهی او بان باشد؟ توان او را به می عادو داده است، چگونه

باشد و در ا بتردای   می شیمی سال سوم دبیرستان، فصل بسیار مهم استوکیومتری 1از آنجاییکه در فصل : یک پیشنهاد

نمادی اسرت، بره جرا برود کره      زیروندها در فرمول ها، این فصل تفاوو فرمول نوشتاری و نمادی بحث شده و یکی از این تفاوو

شرد کره در    می کند در ابتدای کتاب آورده می که کمک بسیار زیادی به فهم زیروندهای مطرح شده در کتاب 78جدول صفحه 

 .کتاب درسی 11ی  شد و هم آزمایش کنید صفحه می این صورو هم مفهوم چرایی زیروندها مشخص
  

جهران اسر م و در ر س   ی  وعی با نام آشنایی با شیمی دانان برجسرته رسد در کتاب درسی موض نمی آیا به نظر: سئوال

شیمی دانان برجسته ایرانی که خوش بختانه کم نیز نیستند، خالی است؟ البته مفصَل به همراه کمی از سرگذشت زندگی  ها آن

 .او نه در حدَ سال تولد و وفاو وی

الی است بلکه عنوان سرگذشرت عناصرر جردول تنراوبی و     پیداست که که نه تنها جای چنین عنوانی در کتاب درسی خ

 .توانست در حتی اشاره ای کوتاه در کتاب قرار گیرد می بنز ها کشف آنی  نحوه

 .و همچنین برندگان جایزه نوبل شیمی

بره  تواننرد   مری  ...که در صورو تمایل و ع قه با تحقیق کوتراه در اینترنرت و   : گویند می منتقدان به پاسخ سئوال چنین

 .اط عاو مورد نظر دست یابند

 .خوانندگانی  قضاوو بر عهده

متوسرطه  ی  ی شیمی ایران در دورهها محتوای علمی و تئوری و نظری کتابی  بدون شک در مقایسه: قابل توجهی  نکته

ی ترالیفی  هرا  با اکثر کشورهای در حال توسصه و حتی توسصه یافته به وضوح و راحتی قابل درک است کره سرطب علمری کتراب    

ی  ایرانی در مسابقاو علمی در جهان و همچنین ارائره  آموزان دانشکشور ما بسیار بانتر از این کشورهاست که البته از موفقیت 

ی  که در صدر مقانو منطقه دارد خرود گویرای ایرن مقایسره    توس  شیمی دانان  ISIمقانو علمی مصتبر بین المللی یا همان 

 .درست است

  ولی به هر حال

 

 گیرینتیجه -3
آمروزش شریمی ازجملره وسرایل     ی  در زمینهها  محدودیتی  قابل توجه این است که علیرغم همهی  در این بخش، نکته

بررای مصرفری ایرن رشرته، گررایش بره       ... وهرا   آزمایشگاهی پرهزینه و مواد گران قیمت و نبودن فضای کافی برای انجام آزمایش

بیشتر شده است که البته این کار آموزشگران شیمی در پایه  آموزان دانشتحصیل در مقاطع تحصیلی دانشگاهی و بانتر دز بین 

و هرچند که محتوای نظری و تئوری کتاب درسی شیمی مقطع متوسطه در مقایسره برا حتری بسریاری از     . کند ترمی را سنگین

های پیشرفته بیشتر است، ولی بازهم نیاز به توسصه زیرساخت شیمی در کشور احساس میشود که در ایرن برین، بایسرتی    کشور

 .شیمی و صنصت پرداختی  هرچه بیشتر و بهتر به رابطه

 :پردازم که می اهمیت شیمیی  و در پایان به این جمله از شیمی دان بزرگ عصر خود درباره 

 . تحت تأثیر شیمی استحتی روابط بین الملل ، هر جنبه از دنیای امروز
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 مراجع

 1871شماره اول، کاشان، مرسل، ، 2شیمی ، جواد، حسنصلیان[ 1]

، نام خانوادگی، نام مترجمان با قید کلمه ترجمه، نام خانوادگی، نام ویراستار با قید کلمه ویراسته، شماره جلد، 2شیمی ، جواد، حسنصلیان

 .نشر، نام ناشر، تاریخ انتشارشماره ویرایش، محل 

، ویرایش ، مهدی بکاولی ویراستهمجید هروی، مهدی بکاولی، محمد رحیمی زاده، ترجمه صدیقی 9شیمی آلی ، موریسون و بوید[ 2]

 .1888 مشهد،، نشر مشهد، ششم

درام، حسین، ویراسته ، ترجمه صدیقی مشکنانی، محسن، پی داخلی سیستم عاملها اصول طراحی و ویژگیاستالینگ، ویلیام، 

 .1879برنجکوب، محمود، ویرایش سوم، اصفهان، نشر شیخ بهایی، بهار 

 .، نصمت اهلل ارشدی ویراستهپیش دانشگاهی 2و9شیمی سیف اهلل جلیلی، علی عزآبادی، دوست محمد سمیصی و نصمت اهلل ارشدی، [ 8]

 .1/270کد کتاب 

، کد کتاب و آزمایشگاه 2شیمی قنبری و نصمت اهلل ارشدی، نصمت اهلل ارشدی ویراسته، منصور عابدینی، علی سبدی اصفهانی، بهرام [ 1]
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 .8/281و  5/257: ،کد کتابآمار و مدلسازیشهرناز بخشصلی زاده، عین اهلل پاشا و آرش رستگار، [ 5]

 1875سرود اندیشه، اول، نشر جصفر شیخ انس م ویراسته،  ،انگلستان سواالت شیمیاعظمی فاطمه، سری [ 6]

،کد  ،نصمت اهلل ارشدی ویراسته و آزمایشگاه 3شیمی احمد روح الهی، سیف اهلل جلیلی، دوست محمد سمیصی و نصمت اهلل ارشدی، [ 8]

 .1/258: کتاب

 .1886، منصور عابدینی ویراسته، اول، دانشگاه شریف، المپیادهای شیمیداور محمد بقاعی، [ 7]

 
 

[6] Hasnalian, Javad., Atomic Structure: Rouh Publishing, 2007.. 
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