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  :چكيده

ه و اوليـه ماننـد نيـاز بـه خـوراك ،      نيازهاي ساد. نياز بشر به آموختن از هنگامي آغاز شد كه انسان اوليه قدم بر روي كره ي خاكي نهاد

شيمي علمي تجربي اسـت كـه   . پوشاك ، مسكن ، امنيت و آرامش او را وا مي داشت كه در مورد محيط پيرامون ودرون خود جستجو كند

ايـد ماننـد   مـا نيـز ب  . سال تحقيق و جستجو اكنون در دستان ماسـت   هزارثمره چند . در اثر ساليان دراز  به شكل امروزي در آمده است 

هدف از آموزش علم به كاربستن آن در زندگي و فراهم ساختن . گذشتگان از اين پيمانه ي علم بنوشيم و بر كيفيت و كميت آن بيفزاييم 

بخش دوم حتـي  . بنابراين ضمن آموختن علوم بايد ياد بگيريم كه چگونه آن را به كار ببنديم . يك محيط مناسب براي ادامه حيات است 

  . ر و كارآمد تر است ت مهم

  

  آموزش شيمي ، كاربردي، تجربي ، كارآمدي:كلملت كليدي
 

 مقدمه 

منظور از كاربردي كردن درس شيمي اين است كه اين درس را به گونه اي آموزش دهيم كه بتوان نمودهـاي آن را در جامعـه مشـاهده    

ه هاي خود را در زنـدگي بـه كـار گيرنـد ؟ و آيـا آمـوزش درس شـيمي        آيا فراگيران مي توانند آموخت« : اگر پاسخ به اين سوال كه . كرد

مثبت باشد مي توان گفت كه تدريس ما كـاربردي  »ي ايجاد كند؟ بتوانسته است در نگرش آنها نسبت به چگونه زندگي كردن تغييرات خو

  . د راه كارهاي زير تا حدودي مي تواند در كاربردي كردن درس شيمي موثر واقع شو. بوده است 

  

  ايجاد انگيزه -1

از يـادگيري مـا بواسـطه حـواس     %  98نظر به اينكه . براي اينكه دانش آموزان به امر يادگيري توجه نمايند بايد از درون برانگيخته شوند

اعم . دهيم  ما مي خواهيم انواع محركهاي حسي را براي جلب توجه دانش آموزانمان  به امر يادگيري  مورد استفاده قرار. صورت مي گيرد

عامل مهم ثانوي ، مغز . از اينكه ما توجه دانش آموزان را از طريق بينايي، شنوايي ، بويايي، المسه ، چشايي يا تركيبي از اينها جلب نمائيم 

  دانش آموزان ماست كه تصميم مي گيرد كه آيا آنها مي خواهند به امر يادگيري توجه نمايند يا خير؟

فه مورد نظر به آنها مرتبط يعني اينكه دانش آموزان باور كنند كه دانش يا وظي» اهميت داشتن است « انگيزه  جزء براي ايجادنخستين 

شيمي علم زندگي است ، اگر معلمان هنگام تدريس مفاهيم و اصول مواردي از كـاربرد آن اصـول در زنـدگي    . بوده و برايشان  مهم است 

  . با عالقه ي بيشتري به امر يادگيري مي پردازند فراگيران. روزمره را در كالس مطرح كنند

و ياد گيـري  كارآمدي يك اعتقاد و باور از سوي فراگير است به اينكه مي تواند از عهده انجام يك وظيفه . است » كارآمدي « : جزء دوم 

نند موفق باشند ، خود كارآمـدي را در آنهـا   ما با ارائه باز خوردهاي مشخص به دانش آموزان مبني بر اينكه مي توا. دانش و اطالعات برآيد

سبكي كـه يـادگيري در آن   ( با پلكاني كردن روند انجام وظايف و تكاليف دشوار، تدريس به سبك مرجح دانش آموزان . ايجاد مي نماييم 

 مي تـوانيم  مفهوم يادگيري، كافي براي مغز به منظور دست يابي به، دادن تمرين به اندازه كافي و پيش بيني وقت )بهتر صورت مي گيرد 

  . وظيفه اي دشوار با سطوح فشار رواني متوسط و يا پايين داشته باشيم 

ردهاي سطوح باالتر مغـز را  هنگامي كه فراگير تحت فشار رواني زيادي است ، هيجان مي تواند جلو كارك. پاسخ هيجاني است: جزء سوم 

اگر مطالب علمي بـا توجـه بـه    . خوبي درباره يادگيري و درباره ي كالس داشته باشنداحساس بنابراين مهم است كه دانش آموزان . بگيرد
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فشار رواني ناشي از يادگيري كاهش مي يابد . مسائل روزمره كه با آنها تماس مداوم دارند و درك درستي از آنها پيدا كرده اند مطرح شود 

  . نقش مي بندد و مطلب به صورت عميق و كاربردي براي هميشه در ذهن فراگير 

اين انگيزش زماني بوجود مي آيد كه فراگيران به اهميت يادگيري پي برده و باور كنند كه . است » انگيزش كلي و همه جانبه«:جزء آخر 

  . برمي آيند و يك احساس مثبت قوي نسبت به يادگيري داشته باشند آن از عهده ي انجام

يـد از دانـش آمـوزان    يمثال يك ماه قبل ازاينكه بخواهيد بازيافـت كاغـذ را تـدريس نما   . رد انگيزش راههاي متفاوتي وجود دابراي ايجاد 

جلسه پس براي ) براي اين كار امتياز بگذاريد يعني انگيزه بيروني را تقويت كنيد( خود را جمع آوري كنند  يبخواهيد كه زباله هاي كاغذ

مطلب پي ببرند كـه هـر روزه چـه    اين ه كالس بياورند و روي هم بگذارند تا به عمق از آنها بخواهيد كه همگي زباله ها را با خود ب تدريس

. محيط زيسـت وارد خواهـد شـد     ذها دور ريخته شوند چه ضربه اي بهحجم وسيعي از كاغذ باطله در كشور توليد مي شود و اگر اين كاغ

ا خيال راحت مطلب را آموزش دهيد و مطمئن باشيد كه يـك درس  حال كه انگيزه دروني از بازيافت كاغذ در آنها تقويت شده مي توانيد ب

  . زندگي به دانش آموزان داده ائيد

  

   انجام پروژه-2

معموال پروژه ي دانش آموزي به فعاليت هايي گفته مي شود كه بر اساس هدفهاي برنامـه ي درسـي طراحـي مـي شـود و تـا حـدودي        

مـي توانـد توسـط     عنوان فعاليت هـا  . نجام مي دهند يا گروهي آن را ا ن به طور انفراديپيچيده تر از تكاليف معمولي است و دانش آموزا

محل انجام فعاليت ممكن است كالس ، خارج كالس يا به صورت تركيبـي از ايـن   . تخاب شود با هم فكري هر دو ان يا  معلم يا دانش آموز

اين فعاليت ها براي دانش آموز فرصتي را فراهم مي كند تا مهارت بهتر زندگي كردن و توانايي برخورد با مسائل زندگي را كسب . دو باشد 

بايد اوال در مسير صحيح هدايت شوند تا دانش آموزان از طريق ارزش خود برسد ،  بديهي است براي اينكه اين فعاليت ها به نتايج با. كند 

شناخت مسئله ، طراحي تحقيق براي حل آن ، تقسيم كار ، پشتكار، استفاده از روشهاي مختلف حل مسئله ، ارزشيابي مسـتمر در حـين   

يرند ؛ ثانيا فرايند كار به درستي ارزشيابي شود و ثالثا باز خـورد  روش علمي به كار گ ، انجام آن و تهيه گزارش و ارائه ي آن در حل مسائل

  . ارزشيابي به دانش آموز، سازنده و در جهت پيشرفت و رشد او باشد 

  

  مهارت آموزي-3

د مهارت حل مسئله به روش علمي به دانش آموزان اين امكان را مي دهـ . يكي از اهداف آموزش و پرورش ، آموزش مهارتها و فنون است

يعني آنان آموزش مي بيننـد  . كه در برخورد با مسائل مختلف زندگي مسيري مناسب و منطقي بپيماند و از عهده ي رفع مشكالت برآيند

اطالعات دقيق بپردازند و با طرح فرضيه هاي مناسـب و   همچون دانشمندان بيانديشند و تصميم بگيرند ، براي يافتن پاسخ به جمع آوري

همه ما مي دانيم كه تمام دانش آموزانمان نمـي خواهنـد شـيمي دان    . نتيجه دست يابند ها به بهترين و عقالني ترين صحيح و امتحان آن

شوند اما همگي مي خواهند راههاي زندگي خويش را هموار سازند و اين محقق نمي گردد مگر آن كه براي رويارويي با مشـكالت روزمـره   

  . آموزش ديده باشند 

ارزشها را در دانش آموزان تقويت كند و نگرشي نو در آنها پايـه گـذاري   ، تالش مي كند تا شهرونداني مسئول بپروراند ) 1(كتاب شيمي 

جشـنواره بازيافـت ،    ، مـثال همـراه بـا برگـزاري نمايشـگاه حفاظـت محـيط زيسـت        . اگر اين كتاب به صورت كاربردي تدريس شود . كند

و بـه رشـد    ط زيست را در آنهـا بـه وجـود بيـاورد    ي مثبت نسبت به منابع و ذخاير ارزشمند و محينگرش مي تواند. باشد .... و  درختكاري

  . وتوسعه ي پايدار اين كشور كمك كند

  

 آزمون عملكردي -4

دليل اصلي توجه . آزمون عملكردي، آزمون بسيار معتبري است كه تاكيد بر فرايندهاي يادگيري فراگير در سطوح مختلف تحصيلي دارد

اين نوع سنجش را عالقه ي روز افزون به استفاده از اصول روانشناسي شناختي در كالس درس و نياز به پرورش فرايندهاي عالي فكري  به

  . و مهارت هاي تفكر انتقادي دانسته اند 

. ئل پيچيده را حل كننـد  امروزه توجه بيشتر معطوف به اين است كه چگونه فراگيران دانش را تفسير مي كنند و به كار مي گيرند تامسا

  . اين گونه مهارت ها با آزمون هاي عيني و سنتي قابل سنجش نيستند 
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انجام يك فعاليت مربوط به درس شيمي ، دفاع از شيوه هاي حل يك مسئله ، توليد يك روزنامه ديواري بـراي مدرسـه ، تعميـر قفـل و     

تفاوت اين نوع تكاليف با تكاليف روزمره و سنتي كالس ، مثل تفاوت امتحـان   .هم نمونه هايي از تكاليف عملكردي هستند .... دستگيره و 

به زبان ساده ، تكاليف و آزمون هاي عملكردي آموخته هاي فرا گير را در حيطه هـاي مختلـف   . عملي رانندگي است با امتحان آيين نامه 

  . دازه در كاربرد آموخته ها تواناستن ، نشان مي دهد تا چه اندر عمل به كار مي گيرد و فراگير طي انجام آ

اگر پرورش توانايي كاربرد آموخته ها در دانش آموزان از اهداف برنامه آموزش است ، دانش آمـوزان بايـد در ايـن حيطـه هـم ارزشـيابي       

توانسته اند در بـازار  اين است كه فارغ التحصيالن سيستم هاي آموزشي بندرت هايي كه از آموزش عمومي مي شود ،  نتقاديكي از ا. شوند

حافظه اي مملو از موضوعات مختلف درسي وارد بازار كار مي شوند ، ولي از   به عبارت ديگر گرچه اغلب دانش آموزان با . كار موفق باشند

موقعيت هاي الزم ، در خارج از  آنان قادر نيستند كه آموخته هاي خود را در. انجام تكاليفي كه براي شغلشان حياتي است قاصر و ناتوانند 

  . همين مسئله بر لزوم توجه به ارزشيابي عملكردي و ادغام آن در ساير ارزشيابي ها تاكيد مي كند . كالس به كار گيرند 
  

  نتيجه گيري 

پـرورش  كه كاربردي نشود و در سطح دانش بماند هرگز نمي تواند در مسـير صـحيح قـرار بگيـرد و هـدف اصـلي آمـوزش ، كـه          علمي

معلم به عنوان يك هدايتگر بايد فرصت هايي را براي دانـش آمـوزان فـراهم آورد تـا آنهـا      . مسئوليت پذير است را تحقق بخشد  هاييانسان

بتوانند با مشاهده ي درست به جمع آوري اطالعات ، فرضيه سازي ، آزمايش ، نتيجه گيري و تعميم بپردازند و توانمندي و استعداد خـدا  

يـا بـه عبـارت سـاده تـر، بايـد       . يش را بروز دهند و افزون بر توسعه دانش ، مهارت و نگرش هاي خود را متحول و كامل سـازند  دادي خو

  . آموزش را از سطح دانش به سطح نگرش برسانيم 

  

  :منابع 
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