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  : چكيده 

متاسفانه در كشور ما . بر كسي پوشيده نيست  در دنياي آموزشي امروزه همراه با تدريساهميت و جايگاه آزمايشگاه و كار آزمايشگاهي 

از خود نشان  بتيرده و در اين زمينه هم عالقه و رغدليل هاي گوناگوني سبب شده است كه دبيران به فعاليت هاي آزمايشگاهي روي نياو

در اين بين . است محروم مي سازند  اهي كه به صورت نمايشيندهند و بدين ترتيب فراگيران را از حداقل و پايينترين سطح فعاليت آزمايشگ

وزشي دانش آموزان كه سرمايه هاي فكري و انساني آينده ي جامعه ي ما را تشكيل مي دهند به تناسب محيط زندگي اشان از استانداردهاي آم

را افزايش دهد محروم  يت ايشاناز آموزش هايي كه خالق در كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه عقب مانده و نسبت به همساالن خود

بين  و قصد داريم با يك نظر سنجي كهمشكالت و چالش هاي پيش رين مختصر ضمن اشاره به اين معضل و ضمن بررسي در ا.  مي سازند

ي شهرستان شهرستان اروميه به عمل آمده است و نيز دانش آموزان دبيرستان استعدادهاي درخشان شهيد بهشت 1ن ناحيه دبيرا از تعدادي

  .اين نقص را بررسي نماييم  اروميه

  

  به آزمايشگاه دبيران عدم رغبت ، فعاليت آزمايشگاهي ، آزمايشگاه :واژگان كليدي 

  

  :مقدمه  

ان كه در محيط آزمايشگاهي مشغول به كار و تحقيق مي شوند دچار اضطراب مي شوند مخصوصا بسياري از دانش آموزان و دانشجوي

يا اينكه در دوره هاي قبلي به طور مجازي به تحصيل مشغول بوده اند و يا نتوانسته اند جدي با كار آزمايشگاهي آشنا نبوده  فراگيراني به طور

روانشناسان داليل گوناگوني را براي اين موضوع ذكر كرده اند اما يكي از .ه ي الزم را ببرند از آموزش هاي بهينه در محيط آزمايشگاهي بهركه 

 مطالبات سيستم آموزشي يعني جايي نيز و مربوطه دبيران خود مدرسين درس شيمي و قصد داريم در اينجا ذكر كنيم مربوط به كه داليلي را

  .را مد نظر قرار دهيم آزمايشگاهي در حاشيه است  فعاليت وبوده و كنكور مالك برتري  كه نمره محوري

يادگيري فعاليت آزمايشگاهي به عنوان يك ركن اساسي به شمار مي رود به طوريكه مي تواند مطالبي  –در فرآيند ياددهي  محتوي مطالب

شيرين تر ، جذاب تر و ملموس تر از  را كه به صورت خام در ذهن فراگير نقش بسته است را سامان بخشيده و عمق ببخشد و درس را براي وي

رغبت كافي به انجام  معلمانمتاسفانه در كشور ما عواملي سبب شده است كه . قبل براي وي بنماياند و روحيه ي خالقانه ي او را بارور سازد 

 ر محيط آزمايشگاه نيازمند طي ار كردن داز طرفي ك .نداشته باشند و اين مهم را پيگيري ننمايند  آزمايش و فعاليت آزمايشگاهي براي فراگيران

اصول و قوانين كار در آزمايشگاه در يك محيط ايمن و به دور از  رفته و نياز دارد تا با آشناييقرار گ محيط فرآيندي است كه فراگير در آن
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از اين محيط استفاده مي كنند بايد با در  هر آزمايشگاه به امكانات و تجهيزات خاص خود نيازمند است و كساني كه.هياهو به كار خود بپردازد 

  .نظر گرفتن شرايطي ايمني و داشتن آموزشي صحيح و درك موقعيت به كار خويش مشغول شوند 

و نمايش فيلم  كار با نرم افزار هاي و نيز آموزش از طريق الزم آزمايشگاهي امروزه در كنار هر آزمايشگاهي يك رايانه براي انجام محاسبات

كاهش مي يابد و فراگيران قادر خواهند بود تا با  بر آزمايشگاه واردهزشي قرار داده مي شود و از اين طريق بسياري از هزينه هاي هاي آمو

 . حجم بيشتري از اطالعات را فراگرفته و به كار گيرند ت وسرع

در رشته هاي توانند در اين رشته مهارت يابند  از طرفي ديده مي شود جواناني كه به مطالعه درس شيمي مي پردازند عالوه بر اينكه مي

و   ديگري همچون دارو ، صنايع غذايي و كشاورزي و هر جايي كه با آزمايشگاه سر و كار دارند به عمق بخشيدن آموخته هاي خود مي پردازند

 يت هاي خود را بروز دهند با افرادي كه نوعاًبين كار كساني كه در گذشته به خوبي آموزش ديده اند و توانسته اند خالق در اينجاست كه تفاوت

در زمينه هاي كاري خويش  آموزش صحيح با رعايت استانداردهاي الزمكه تمامي اينها به در مطالب ساده و پايه مشكل دارند بروز مي كند 

  .مرتبط مي گردد

بهشتي شهرستان اروميه به عمل آمد سواالت  دانش آموز سال هاي اول و دوم و سوم دبيرستان شهيد )187(در نظرسنجي كه از ميان 

كه نتايج آن به قرار زير را در اين جا بازگو مي كنيم  گوناگوني پيرامون فعاليت آزمايشگاهي از ايشان پرسيده شد كه تعدادي از آن سواالت

  :است

و  درصد گزينه ي بلي را انتخاب نموده اند 71)؟ ريا خي شيمي تا به حال به آزمايشگاه رفته ايدآيا در زمينه  (فراگيران در پاسخ به سوال  

  .درصد عنوان كرده اند كه آزمايشگاه به معناي انجام آزمايش انفرادي نرفته اند  29

درصد در حد كامل  5)  ؟ آشنا هستيدمي در حد و انتظار كتب درسي تا چه حدي كار كردن با وسائل آزمايشگاهي شي( در پاسخ به سوال 

در صورت ( در پاسخ به سوال ، گزينه ي اصال آشنايي ندارم را انتخاب كرده اند درصد 15درصد در حد كم و  41مطلوب  درصد در حد 39

درصد كم و الباقي  16درصد متوسط  45درصد درحد زياد  21) ؟ رفتن به آزمايشگاه آيا انجام آزمايش ها براي ياد گيري ثمربخش بوده است 

  . ت را انتخاب كرده اندگزينه ي اصال موثر نبوده اس

درصد عالقه مندي خود را براي كار در  80) آيا به كار در آزمايشگاه شيمي و فعاليت آزمايشگاهي عالقه مند هستيد ( در پاسخ به سوال 

از كار در آزمايشگاه ، آزمايشگاه اعالم كرده اند و افراد ديگر در پاسخ به اين كه چرا خير را عالمت زده اند داليلي چون بي حوصلگي ، استرس 

  . را ذكر كرده اند به درس شيمي مطالعه براي كنكور و بي عالقگي

درصد گزينه ي  87)  ؟ آيا تاكنون پروژه ي آزمايشگاهي شيمي داشته ايد كه خودتان به تنهايي يا گروهي انجام دهيد( در پاسخ به  سوال 

  .كه برايشان پروژه تعريف شده و دنبال مطلب رفته اند  درصد افراد بوده اند 13و تنها خير را عالمت زده اند 

 –براي بهبود فعاليت آزمايشگاهي در فرآيند ياددهي   را ابراز نمودند كه پرسشنامه هاي خود نظرات و انتظاراتي در اين بين فراگيران در

  : مي باشد و موثر يادگيري قابل ذكر

 ط خود دانشجوتاكيد بر جنبه ي عملي بودن و انجام آزمايش توس -

 خريداري ابزارآالت و مواد آزمايشگاهي بيشتر كه بتوان به طور گروهي كار انجام داد -

 اعمال آزادي عمل بيشتر از سوي دبيران به فراگيران براي كار در آزمايشگاه -

 انتظار صبر و حوصله ي بيشتر از دبيران و تدوين برنامه اي هدفمند و قوي براي كار در آزمايشگاه -

 عالوه بر دبير مربوطه داشتن يك كارشناس آزمايشگاه -

 به درس شيمي انجام چند آزمايش جذاب و ديدني به منظور عالقه مندي هرچه بيشتر دانش آموزان -

 براي كار در محيط آزمايشگاه )مدير و معاونين ( همكاري و برخورد مناسب از سوي اولياي مدرسه -

 )هر چند كه آزمايشي انجام نشود(مايشگاه برگزاري كالس هاي درس عادي در محيط آز -

 گذاشتن ويدئوپروژكتور و برگزاري فيلم آموزشي آزمايشگاهي زماني كه مواد و وسائل گران بوده و در دسترس نمي باشند -
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 ايجاد يك آزمايشگاه استاندارد با شير آالت آب و گاز مناسب براي گروههاي كاري مختلف  -

 براي جبران عقب افتادگي ها با گذاشتن كالس هاي فوق برنامه  باال بردن زمان درسي كالس شيمي -

  

نيز سيستم مدرسه و  يكه با توجه با نظرات فوق و پرسشنامه متوجه مي شويم فراگيران بسيار مشتاق تر از آن هستند كه دبيران و اوليا

نظراتي ديده مي شود  بعضاً ، وبوده و ابراز عالقه مي نمايند با برگزاري فعاليت آزمايشگاهي موافق  آموزشي در پي آن مي باشند و ايشان عميقاً

  .را كه ابراز مي كنند با ديدگاه دانشمندان همخواني دارد و اثبات شده مي باشد 

شهرستان اروميه صورت پذيرفت در پاسخ به اين سوال  1شيمي ناحيه تصادفي از بين تعدادي دبير  در ادامه با يك نظر سنجي كه به طور

قابل توجه و در  كه را دريافت كرديم زير چرا دانش آموزان به آزمايشگاه برده نمي شوند و دبيران رغبتي به اين فعاليت ها ندارند پاسخ هايكه 

  : ذكر موارد تكراري خودداري مي نماييماز  موارد برجسته را بازگو مي كنيم و دراينجا خور تامل مي باشند ،

 ايشگاه نبود يك متصدي و كارشناس آزم -

آزمايشگاه ، در توضيح اين مورد اين طور عنوان داشته اند كه عدم  غبت همكاران نسبت به اخذ تصديعدم عالقه و ر -

سبب مي شود تا هرگز  اين سمت را قبول ارتباط مستقيم با فراگيران ، بيكاري زياد ، نبود وظيفه ي مشخص براي كار در آزمايشگاه 

 ننماييم 

 هاي مجزا و تخصصي براي هر رشته عدم وجود آزمايشگاه -

موادي  نبود امكانات و ابزارهاي آموزشي درخور دانش آموزان ، كه در توضيح بيشتر اينگونه عنوان نموده اند كه اگر هم -

 ابزارآالت آلوده و آغشته به مواد ديگر مي باشندفاسد و قديمي بوده و  باشد 

از آزمايشگاه مشكالتي را پديد مي آورند و  و سر كالس هنگام ورود در فراگيران باال بودن جمعيت كالس هاي در س كه -

تنها مي تواند به كار انفرادي دبير  ي وجود دارند ووسايل و ابزارآالت كم ي كالس درس اينست كهجمعيت باال مشكالت ديگر 

 ده مي گرددبه صورت نمايشي بسن فعاليتپر داخته به طوري كه يا چند نفر از فراگيران  ، يكتوسط خود 

 اهميت قائل نشدن سيستم آموزشي براي فعاليت آزمايشگاهي -

يكي ديگر از دغدغه هاي دبيران  در اين ارتباط حجم زياد  كتب درسي و سنگين بودن مطالب براي دانش آموزان ، -

كتاب مي  وب مطالببه اتمام رساندن جامع و خ منتج دبير تمركزهايي است كه به كالس درس ايشان وارد شده و تمام  تعطيلي

 شود

 نرفتن زير بار مسووليت از ناحيه دبيران -

 شدن نمره ايي براي ارزشيابي فعاليت آزمايشگاهيمالك نبودن و قرار داده ن -

وجود مشغله هاي كاري فراوان و دستمزد كم در قبال كار كه منجر به عدم اجازه ي فكري براي تنظيم برنامه ايي و  -

 ي گرددآزمايشگاه ممحيط تدريس در 

 عدم آشنايي دبيران با برخي از آزمايش هاي ساده در مقياس خرد -

بل در مقاو با كمي تامل از دبيران مطرح گشته است از مشكالت بود كه از سوي برخي  مواردي كه در باال بدان اشاره گشت تنها تعدادي

 اشتن جامعه ايي قوي نياز بهاما آنچه كه مهم است براي د . نياز ها و سواالت فوق مي توان پاسخ هاي مناسبي را دريافت و به كار بست 

مي  در آن زندگي مي كنيم ما كه داريم و الزمه ي آن داشتن يك سيستم آموزشي بومي كه منطبق بر فرهنگ و جامعه ي موزشي قدرتمندآ

ا در قبال آينده سازان اين مملكت ناديده با وجود تمام مشكالت وظيفه انساني خويش ر ي نمي توان دليل دانست كه دبيرانباشد و از طرف

  .بگيرند 
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   :نتيجه گيري 

با وجود مطالبي كه درفوق ذكر گرديد به نظر مي رسد كه براي داشتن يك سيستم آموزشي قدرتمند و در پي آن داشتن يك جامعه ي 

ا حد امكان محتوي كتب را كاربردي كرده و زمان آن پويا ، خالق و با نشاط الزم است كساني كه در راس مديريتي آموزش و پرورش هستند ت

ك نفر براي هر ، اختصاص دادن يتا فعاليت آزمايشگاهي نيز جايگاه خويش را در كالس هاي درس بيابد  دننياز گردان مورد را متناسب با زمان

جاي آنكه دبير به فكر شغل هاي ديگري باشد برنامه  به حمه هاي دبيران به گونه ايي آزمايشگاهي ، باال بردن حق الزّ آزمايشگاه براي فعاليت

، و همينطور برگزاري دوره هاي ضمن خدمت قوي براي باال  و توانايي هاي خود را بهبود بخشد اي را براي فعاليت هاي آزمايشگاهي بيانديشد

در سيستم تعليم و  نيروي انساني و ظرفيت هايان چه بيشتر بتوان از توكه هر بدان جا با آزمايش هاي ساده و جذاب تا بردن آشنايي دبيران 

   . كه نهايتا منجر به داشتن جامعه ايي كار آمد ، گردد تربيت بهره جست
  

  :تقدير و تشكر 

از آقاي مجيد زاده رييس محترم دبيرستان استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي شهرستان اروميه و همينطور تمامي دبيراني كه نقطه 

  .تشكر مي كنيم، نمودند و تمامي دانش آموزان شركت كننده در اين طرح  با صبر و حوصله بيانات خود را نظر
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