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 خواهند می یمیاز کالس ش آموزان دانشآن چه 
 

 فریده سلطانی اصل:نویسنده
 

 نش و پرورش شهرستانهاي استان تهرااداره كل آموز یمیسرگروه ش

 

 

 چکیده
ي  آموزش مناسب و اثربخش آن به ویژه در برنامه ها سبب شده تا اهمیت روزافزون علم شیمی درزندگی انسان

هاي یاددهی  ، عوامل مختلفی شیوه12با ورود به قرن . درسی مدارس،ازاهمیت به سزایی برخوردار گردد

بوده وكمتر مورد توجه  رخوردارب ییبسزا تیویادگیري علم شیمی را تحت تاثیر قرار داده،اما آن چه از اهم

راز تربیت درآن است "به گفته دكتر باهنر.باشد می یمیاز كالس ش آموزان دانشسته پژوهشگران قرار گرفته،خوا

درقالب  یپژوهش. خواهد، شروع كنیم و به آنجا برسیم كه خود می خواهیم آموز می دانشكه از جایی كه 

ثابت كرد كه خواسته  "خواهند می یمیاز كالس ش آموزان دانشآن چه "با عنوان يآموز دانشفراخوان 

 .باشد می آموزنده اریبس زانیپزوهشگران و برنامه ر يحال برا نیساده ودر ع اریبس یمیاز كالس ش آموزان دانش

 

 کلیدیکلمات 
 سیتدر وهی،شآموزان دانشخواسته ، یمیكالس ش

 

 نکات برجسته پژوهش
 پایه و كلیدي علم شیمی با ارائه مفاهیم  آموزان دانشادگیري علم شیمی در باال بردن انگیزه ی

انمریي  بهداشمت، تذيیمه،   هاي متنوعی در زمینه كاربردهاي علمم شمیمی در تمامین     موضوعو 

 ...،محیط زیست و

  رمز موفقیت  آموزان ي دانش به خواستهو توجه اعتماد انتخاب روش تدریس مناسب بر پایه

 در آموزش شیمی 

  یمیاثر بخش علم ش يریادگیمانع  نیردر كالس بزرگت آموز دانشعدم حضوربا نشاط و فعال 

 

 

                                                           

 Chem_teo@yahoo.com 
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 مقدمه -9

ي  آموزش مناسب و اثربخش آن به ویژه در برنامه ها سبب شده است تا اهمیت روزافزون علم شیمی در زندگی انسان

 سیتدرهاي  در مورد روش يادیزهاي  و پزوهش قاتیتحق ریاخهاي  در سال.درسی مدارس از اهمیت به سزایی برخوردار گردد

برخوردار بوده و كمتر مورد توجه قرار گرفته خواسته  يادیز اریبس تیهماما آن چه از ا، [1]دهیانجام گرد یمیاثر بخش علم ش

 ندیبوده و اوست كه فرآ آموز دانشمخاطب  سیتدر ندیاز آن جا كه در در فرا. باشد می یمیاز كالس ش آموزان دانشو نظر 

 یو اقدامات معلم همگ یآموزش يهاو ابزار زاتیتجه ،یآموزش يعوامل مانند محتوا ریوسا برد یم شییادگیري را به پ -یاددهی

 هیالزم است پزوهشگران و معلمان قبل از ارائه هر نظر نی،بنابرا[2]كنند یم دایو مفهوم پ یمعن رندهیادگی تیدر ارتباط با فعال

. ندیلحاظ نما شیپزوهش خو ای هیو نقطه نظرات او را در ارائه نظر ایرا جو آموزان دانشنظر  ،ینینو سیروش تدر ای

آموزان با یكدیگر و نیز  گرایی معتقد است كه براي افزایش كارایی یادگیري، باید دانش از نظریه پردازان ساختن «وتسكیویگ»

آموزان از یكدیگر در مقایسه  ري دانشوي معتقد است كه میزان یادگی. سایر افراد مرتبط با موضوع یادگیري به تعامل بپردازند

به  یشكل واقع سیتدر ندیفراآموز  دانشهمان گونه كه با حضور  یبعبارت. با میزان یادگیري از معلم و كتاب درسی بیشتر است

 .بهتر و موثرتر محقق خواهد شد یاو اهداف آموزشي  با در نظر گرفتن نظر و خواسته رد،یگ می خود

 

 بیان مسئله -2

درصد استان تهران ،با توجه به هاي  شهرستانآموزش و پرورش  معاونت آموزشی اداره كل 980-09تحصیلی سال در

 و برطرف نمودنها  ضعفیشه یابی تصمیم به ر، در برخی دروس مانند شیمی آموزان دانش پایین قبولی و میانگین نمرات

  .نمود افت تحصیلی در این دروس مشكالت و

استان هاي  شهرستان و و با تجربه هر درس،از مناطقفعال ، دبیر موفق 299كمیته نخبگان دروس با حضورحدود در این راستا 

بنا به پیشنهاد معاونت آموزشی استان وظیفه این كمیته بررسی علل افت تحصیلی در سه حیطه سنجش و .تشكیل شد

عوامل تاثیر گيار در هر حیطه سه كارگروه تر  دقیقبراي بررسی .روش تدریس تعریف گردید ارزشیابی،محتواي كتب درسی و

جلسات متعددي با .ثبت نام نمودندها  از این كارگروهو تجربه خویش در یكی ن با توجه به مهارت تشكیل و همكارا

علل ي اكثریت اعضاي هر كار گروه أعلل افت در هر حیطه تشكیل ودر پایان بارتر  حضوراعضاي هر كارگروه، براي بررسی دقیق

 :توان به علل اصلی عنوان شده در هر حیطه به شرح زیر اشاره نمود می كه.اصلی افت مربوط به هر حیطه مشخص گردید

 علل افت مربوط به حیطه سنجش و ارزشیابی -2-9
 نادرست سنجش و ارزشیابیهاي  استفاده ازروش 

 نوین ارزشیابیهاي  شیوهعدم استفاده از  

  استانداردسواالت امتحانی غیر 

  آزمونزمان و مكان نادرست برپایی 

 نمرات مستمرغیر واقعی 

 استفاده ار سواالت مشابه و تكراري در امتحانات نهایی  

 محتوای آموزشیعلل افت مربوط به حیطه  -2-2

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

  دركتب درسیوجوداشكاالت علمی و امالیی 
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  در هر فصل پرسش هاي مناسبعدم وجود 

  آموزان دانشاز دیدگاه  مفاهیم وموضوعات كتب شیمیجياب نبودن  

 در كتب درسیوتحقیق هاي مربوط به موضوعات درسی  پرویه عدم ارائه 

  بسته آموزشی معلم بعد از تالیف كتب جدیدعدم ارائه 

 یدر كتب درس یمیعلم ش نینوهاي  يعدم ارائه فناور 

 يبه شكل كاربرد یارائه مطالب درس عدم  

 یجياب در كتب درس ریو غ يتكرار شیتنها چند آزما و ارائه شگاهیكتاب آزما حيف 

 روش تدریسعلل افت مربوط به حیطه -2-3 
 عدم توجه به روانشناسی نوجوانان حین تدریس 

 تدریس بدون نوشتن ودر نظر گرفتن طرح درس 

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

  كالس آموزان دانشعدم ایجاد روحیه همكاري در 

  و تنبیه بی مورد عدم تشویق به موقع 

  با مطالب درسی آموز دانشدر گیر نكردن ذهن 

  ارائه مطالب پیچیده 

  جدي نگرفتن نقش همیار معلم 

 معلمنحوه پوشش و آراستگی ظاهر 

پس از تعیین علل اصلی افت در هر حیطه نتایج جهت بررسی نهایی و ارائه راهكار مناسب در اختیار معاونت آموزشی 

 .استان قرار گرفت

 استان به خود جلب كه از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و توجه نگارنده مقاله را به عنوان سرگروه شیمی اي مسئلهاما 

در كلیه مدارس استان بود،پس ( در امتحانات هماهنگ و نهایی)درسی و روش سنجش و ارزشیابی كرد، یكسان بودن كتب می

توان علت پایین بودن نمرات درس  نمی بعبارتی. شد می كه این افت شدید در مدارس خاصی در هر منطقه دیده چگونه است

نادرست ،كتب درسی پر از اشكال  جش و ارزشیابیسنهاي  شیمی در برخی از مدارس را به سواالت امتحانی غیر استاندارد،روش

و روستایی مشذول به  آن كه بسیاري از همكاران موفق استان، در مدارس عادي و در مناطق محرومتر  جالب.نسبت داد...و

ت مناسب ات و تجهیزانخبه و تیز هوش، امكان آموزان دانشمربوط به  ،راین موفقیت این همكاران درتدریسباشند،بناب می فعالیت

 این همكارانتوان گفت كه رمز موفقیت  می در واقع.برخورداري از شرایط ایده آل آموزشی نبوده است و ايآزمایشگاهی و یارانه 

با در نظر گرفتن خواسته  و انتخاب روش تدریس مناسب آموزان دانشبرقرار كردن با ارتباط نزدیک ، غلبه بر مشكالت و

بعبارتی این همكاران ، آن كه اغلب این همكاران در كارگروه روش تدریس ثبت نام كرده بودند جالبتر.بوده است آموزان دانش

را جبران و گامی بلند در راستاي آموزش اثر ها  توان بسیاري از كاستی می دانستندكه با انتخاب روش تدریس مناسب می موفق

 .بخش علم شیمی برداشت

 

 روش پژوهش وارایه یافته ها-3
معلمان موفق از موجود در نظام آموزشی ،هاي  با توجه به كاستی،این همكاران  علت موفقیتتر  بررسی دقیق در راستاي
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و مسئوالن تدریس براي همكاران هاي  جشنوارهآموزشی، مشابه هاي  خواسته شد كه تدریس خود را در قالب كارگاه هر منطقه

همچنین (.تدریس خبري نبود هاي پیشرفته كامپیوتري مانند جشنوارهكانات از تجهیزات و امها  كارگاهالبته در این )اجرا نمایند

و ها  برگزاري كارگاهبعد از  .نظر خواهی قید نمایندهاي  از مدعوین تقاضا گردید نقاط ضعف و قوت تدریس همكار را در برگه

 همكاران را تشكیل تدریس موفقو ساده زیر اساس اصل كلی  چهار تنها كه مشخص گردید، خواهینظرهاي  برگهبررسی 

 :دهد می

 آموزان دانشبرقراري ارتباط نزدیک و صمیمی بین معلم و -2

با موضوع مورد تدریس با انجام یک آزمایش ساده ،بیان یک داستان كوتاه یا طرح یک  آموز دانشدرگیر كردن ذهن -1

 سوال مناسب

با بیان كاربردي از موضوع مورد بحث درزندگی روزمره یا جهان  آموزان دانشباال بردن انگیزه یادگیري درس در -9

  آموز دانشاطراف 

 طی فرایند تدریسآموز دانشحضور فعال -4

را با موضوع درسی درگیر نموده و ها  آن در واقع تمامی این همكاران در ابتدا با برقراري ارتباط مناسب با فراگیران ذهن

بعبارتی این .پردازند می به تدریس موضوع مورد نظر آموز دانش،با حضور فعال ها  آن دربا باال بردن انگیزه یادگیري درس 

از كالس  آموزان دانشخواهند وبا در نظر گرفتن خواسته  می از كالس شیمی چهها  آموزان آن دانشدانند  می همكاران به خوبی

انع یادگیري اثر بخش ،یعنی عدم حضور مناسب وموثر را به حضوربا نشاط و فعال در كالس ترغیب كرده و بزرگترین مها  ،آن

 . برند می در كالس درس را از بین آموزان دانش

 خواهند؟ می از كالس شیمی چه آموزان دانشداند  می چه كسی

بر پایه خواسته و تمایل  ،خویش مبنی بر اینكه با انتخاب روش تدریس مناسبي  نگارنده مقاله در راستاي اثبات فرضیه

ي در سطح استان آموز دانشاقدام به برگزاري فراخوان  ،هر كالس ،می توان به بهترین كیفیت آموزشی دست یافت آموزان دانش

بعد از جمع آوري برترین مقاالت از مناطق بیست گانه استان .نمود "خواهند می از كالس شیمی آموزان دانشآن چه "با عنوان 

از كالس شیمی بسیار  آموزان دانشاغلب ي  خواسته.بسیار با ارزش و جالبی دست یافت تمقاله برتر به نكا 49بررسی حدود  و

 .اصلی است كه اساس تدریس معلمان موفق استان را تشكیل داده بود چهارساده و در واقع در برگیرنده همان 

 :توجه كنید آموزان دانش جالب به بخش هایی از نظرات

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

و با ارزش است  سودمند شود می آموختهها  آن شما احساس كنند هر آن چه به آموزان دانشاگر : نظربه گفته كولیس

توانید جنس را به مشتري بفروشید كه ارزش جنس را به او بشناسانید، پس  می زمانی. مسلما شما بازنده نخواهید بود

حبت كنید،از خواست شما پیروي سرو كار دارید،اگر درباره منافع و منابع مطالب درسی ص آموزان دانشهنگامی كه با 

 .نموده حتی كسل ترین عناوین درسی را دنبال خواهند كرد

 هر چند با انجام چند آزمایش ساده باید این درس را به صورت عملی آموزان دانششیمی درسی تجربی است باید بپيیریم 

كالس درس نشانده و روش دست و پا زدن را روي تابلو را در ها  آن كدام مربی براي آموزش شنا به شاگردانش.یاد بگیرند

 .وزش شنا بدون حضور در استخر است ،همانند آم آزمایشبدون انجام  آموزش شیمی. كند می ترسیم
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شود اصال قابل قیاس با مطالب  می مطالبی كه در دوران ابتدایی و راهنمایی در كتاب علوم به عنوان شیمی تدریس

 خوانند نیست و همین مسئله باعث می ، بخصوص در سال دوم دبیرستاندر دوران دبیرستان آموزان دانشپیچیده اي كه 

 .برقرار كنند با كالس و درس شیمی خوب نباشد و نتوانند با آن به خوبی ارتباط آموزان دانششده رابطه 

اندازد پس چگونه است كه در مدارس ما حالت  می كیمیاگراني  پیچیدههاي  به یاد آزمایش شیمی علمی است كه ما را

 به تدریس موضوعات مرتبط علوم اجتماعی را به خود گرفته ومعلمان حتی براي یک بار هم با انجام آزمایش دروس

 .ازعلم شیمی شده است آموزان دانشاین امر باعث فاصله گرفتن .پردازند  نمی

اكتفا نمود،انتظار ما از كالس  پیچیده شیمی اصولو ساختار ماده،فرمول و اتمی به ارائه مدل  تنهاكالس شیمی نبایددر

 .شیمی كشف عجایب و زیبایی هایی است كه خداوند در حیطه علم شیمی آفریده است

بیشتر وارد شده و با آن ها  آن باید بدانند كه علم شیمی روز به روز بیشتر پیشرفت كرده بنابراین در زندگی آموزان دانش

سروكار دارند در نتیجه باید این علم را بهتر بشناسند تا بتوانند با استفاده صحیح از محصوالت علم شیمی بهتر زندگی 

 .كنند

خواهد زد واضطراب و ترس  جوانه يعالقمند يبایزهاي  روان درس را ارائه دهد شكوفهساده و هاي  اگرمعلم با ذكر مثال

 فكر رانیدب یچرا بعض.از بودن در كالس ليت خواهند برد آموزان دانشخواهد رفت و  نیدرس از ب يریادگیاز عدم 

 به آموزان دانششود و  می نشان داده شتریبها  آن كنند سواد ستفادها سیارائه تدر يبرا دهیچیپ میكنند اگر از مفاه می

 .كنند می بیشتر توجهها  آن درس

مختلفی براي رسیدن به اهداف آموزشی علم شیمی استفاده كند، اما به نظر من دو روش مناسب هاي  معلم باید از روش

مره میان مطالب درسی با زندگی روزاط برقراري ارتب-1 آموز دانشداشتن ارتباط نزدیک و دوستانه با -2:عبارت است از 

 آموز دانش
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با ها  آن دوست دارند كالس شیمی آموزان دانش%09 توان نتیجه گرفت كه می با نگاهی دقیقتر و بررسی آماري مقاالت

ها  آن یادگیري مفاهیم شیمی را بدانند بعبارتی لزومخواهند  ها می آن ،همچنین انجام آزمایشی هرچند ساده برگزار شود

بنابراین علم شیمی باید آنچنان آموزش داده .آشنا شوند جهان اطراف خوددر زندگی و مفاهیم شیمی خواهند با كاربرد  می

 خود را در هاي آموزان بتوانند آموخته شود كه ارتباط آن با زندگی، صنعت، فناوري و جامعه مورد تاكید قرار گیرد و دانش

 .قرار دهند زندگی مورد استفاده

اعتقاد ها  آن .حضور فعال داشته باشندتدریس شریک معلم بوده ودر تدریس  درهنگام دوست دارند آموزان دانشاغلب 

نشان دهنده دقت در یادگیري آن تلقی  آموزان دانشدر كالس نباید برهم زننده نظم و سكوت آموز دانشصحبت كردن دارند 

به ایجاد روحیه همكاري،حس رقابت همراه با رفاقت دركالس اشاره كرده و عقیده دارندكه توجه به این ها  آن همچنین. شود

ند كه نیز عقیده دار آموزان دانشبسیاري از . كنیم به نتیجه برساند می را زودتر از آنچه ما تصور آموزان دانشتواند  می نكته

 بیان شود،شاید مطالبی كه از نظر معلم تكراري و ساده است براي اولین بار توسط آموز دانشمطالب درسی باید در حد ذهن 

 .گردد بسیار ساده و ملموس استفادههاي  از كلمات و جمالت و مثال در تدریس باید شود پس می شنیده آموز دانش

 

 نتیجه گیری-4
 محتواي آموزشی ،ریزان آموزشی برنامهتا ضروري است ، در مدارس یمیآموزش مناسب و اثربخش علم ش يدر راستا

به مفاهیم پایه و كلیدي علم شیمی بایددر این محتوا . تجویز نمایند تدریس در سطوح مقدماتی دبیرستان برايرامناسبی 

بهداشت، تذيیه، پوشاك، مسكن،  كاربردهاي علم شیمی در تامیننه هاي متنوعی در زمی موضوعجدید این علم و  هاي ،فناوري

در این صورت هدف آموزش . [3] و از ارائه موضوعات و قوانین پیچیده شیمی خودداري شودپرداخته  ....و محیط زیست، انریي

جدید به  محتواي اینورودبا  بعالوه .شود می سواد شیمی در جامعه است ،محققكه پرورش تفكر علمی و باال بردن  ،علم شیمی

تدریس با هاي  روش شده وهاي تدریس نیز به طور اساسی دچار تذییر و تحول  است تا روش الزمي درسی شیمی ،  برنامه

با انجام ً ترجیحا آموز دانش، ذهن ی كه در آنتدریس. سنتی بر پایه سخنرانی شوندتدریس هاي  روشفعال، جایگزین  رویكرد

با  آموز دانش با موضوع درسی درگیر شده ودر ادامه بیان یک داستان كوتاه یا طرح یک سوال مناسبیا یک آزمایش ساده 

 شیمی لیست مراكز علمی و كارخانه هایی كه در ارتباط با كاربرد موضوعات كتب درسی فعالیتهاي  در آخر كتاباگر

در برنامه آموزشی مدارس افتاده و در این صورت علمی  بازدیدمدیران و دبیران شیمی به فكر گنجاندن  ،كنندذكر شود می

 .چند برابر خواهد شد آموزان دانشانگیزه یادگیري علم شیمی در 

به دنبال  ازیاحساس ني  جهیدر نت آموز دانشحفظ شود تا  دیبا یو زندگ یمیش نیارتباط تنگاتنگ ب یدرسهاي  دركتاب

 .توجه كند یاش به مطالب درس یذهنهاي  به دنبال پاسخ پرسش زهیمطالب باشدو با انگ يریادگی
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كند  می را بر عهده گرفته و به او كمک آموز دانش هدایتتنها معلم در این روش .برد می راپیشخود فرایند تدریس  حضور فعال

هاي كسب شده را  ها و مهارت آموز، نگرش نظارت كامل بر عملكرد دانشهاي علمی را دوباره كشف كرده و با  تا مفاهیم و نظریه

از  آموزان دانشآن چه "با عنوان يآموز دانشدرقالب فراخوان  كه تحقیقی این جالب. [4]دهد می مورد بازبینی و اصالح قرار

در نظر گرفتن و این نیست بیش از، از كالس شیمی آموزان دانش اكثریتي  كه خواسته ثابت كرد "خواهند می یمیكالس ش

  .باشد می فراوان در سیستم آموزشی با وجود مشكالتخالق همكاران  كلید موفقیت، از كالس شیمی آموزان ي دانش خواسته
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