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تدريس آن در  نوين بررسي ميزان احاطه علمي دبيران شيمي به ساختار و محتواي كتابهاي درسي شيمي و روش هاي

  89- 90سال تحصيلي 

  
  علي اكبرزاده

  دبير شيمي دبيرستانهاي آمل
Ali.akbarzadee@yahoo.com 

  

  

  :چكيده

پژوهش حاضر با هدف كلي بررسي ميزان احاطه علمي دبيران شيمي به ساختار و محتواي كتابهاي درسي شيمي و روش هاي تدريس آن در 

با اهداف اختصاصي داشتن احاطه الزم در تدريس توسط دبيران شيمي و واقف بودن آنان به ساختار محتواي كتاب هاي  89- 90صيلي سال تح

شيمي و آشنايي با روشها و فنون جديد تدريس و استفاده از طرح درس و آزمايشگاه در تدريس در قالب شش فرضيه طرح گرديده كه روش 

براي جمع آوري اطالعات از دو پرسشنامه پنج گزينه اي بر اساس مقياس ليكرت براي  .مينه يابي مي باشداجراي اين پژوهش توصيفي ز

 321نفر دبير شيمي و  40نمونه آماري اين تحقيق بر اساس جدول كرجسي و مورگان شامل . دبيران شيمي و دانش آموزان استفاده شده است

ب و پس از تكميل پرسشنامه توسط نمونه آماري و جمع آوري آن توسط گروه تحقيق، اطالعات نفر دانش آموز به شيوه ي تصادفي ساده انتخا

در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته كه نتايج آن و پيشنهادهاي ارائه شده  SPSSاخذ شده با استفاده از نرم افزار 

   .در متن مقاله موجود مي باشد

  

  :بيان مسئله

در نظر داشت كه داشتن معلومات، تحصيالت و تجربيات در تدريس شرط الزم براي هر معلم محسوب مي شود ولي شرط كافي اين  بايد

. است كه در درجه اول در مباني برنامه ريزي آموزشي و به خصوص درسي به عالوه روش ها و فنون تدريس، آموزش هاي الزم را ديده باشد

چرا كه بي توجهي به استفاده از طرح درس . استفاده نمايد) طرح درس(همانند طرح و اجراي يك برنامه درسي  همچنين از دانش و مهارت ها

عامل بزرگي در تضعيف سطح آموزشي دانش آموزان محسوب مي گردد و براي باال بردن كيفيت آموزش شيمي مقطع متوسطه اين ضرورت 

ناسايي يمي به محتواي كتابهاي درسي شيمي سنجيده شود و تحقيق حاضر كمك به اين شوجود دارد كه ابتدا ميزان تبحر و تسلط دبيران ش

  .علمي را به عنوان مسئله اصلي مد نظر قرار داده است

  

  :هدف كلي

  .مي باشد 89- 90تدريس آن در سال تحصيلي نوين هدف كلي اين تحقيق بررسي ميزان احاطه علمي دبيران شيمي و روش هاي 

  

  :شفرضيه هاي پژوه

  :فرضيه هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از

 .دبيران شيمي احاطه الزم را در تدريس دروس شيمي دارا مي باشند •

 .دبيران شيمي به اهدافكتاب درسي شيمي واقف هستند •

 .دبيران شيمي با روش ها و فنون جديد تدريس شيمي آشنايي دارند •

 .ي آشنا هستنددبيران شيمي با ساختار محتواي كتاب هاي شيم •

 .دبيران شيمي براي تدريس از طرح درس استفاده مي كنند •
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 .دبيران شيمي براي تدريس از آزمايشكاه استفاده مي كنند •

  :نوع پژوهش

  .روش اجراي اين پژوهش از نوع توصيفي زمينه يابي مي باشد

  

  :جامعه آماري

ه در حال گذراندن درس شيمي در دبيرستان هاي پسرانه شهرستان جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دبيران شيمي و دانش آموزاني ك

  .نفر دانش آموز هستند 5591شيمي و نفر دبير  44آمل مي باشند كه 

  

  :نمونه آماري

  .نفر دانش آموز مي باشد 321نفر دبير شيمي و  40نمونه آماري اين تحقيق بر اساس جدول كرجسي و مورگان شامل 

  

  :روش نونه گيري

  .گيري اين تحقيق، روش نمونه گيري تصادفي ساده مي باشدروش نونه 

  

  :ابزار گردآوري اطالعات

  :كتابخانه اي) الف

تابخانه براي مطالعات نظري و تدوين ادبيات تحقيق و ديدگاه هاي صاحب نظران در مورد احاطه علمي دبيران استفاده كدر اين تحقيق از 

  .شده است

  :پرسشنامه اي) ب

 0.95عات از دو پرسشنامه محقق ساخته پنج گزينه اي بر اساس مقياس ليكرت يكي براي دبيران با ضريب پايايي بري جمع آوري اطال

  .استفاده شده است) آلفاي كرونباخ( 0.98و ديگري براي دانش آموزان با ضريب پايايي ) آلفاي كرونباخ(

  

  :روش هاي آماري

  .آماري زير استفاده شده استبراي تجزيه و تحليل اطالعات و داده ها از دو روش 

  .نحراف معيار و واريانس مي باشداكه شامل تدوين جداول و ترسيم نمودارها، محاسبه درصد فراواني ها، ميانگين، : آمار توصيفي) الف

  .مي باشد SPSSو نرم افزار آماري  Tكه شامل آزمون آماره : آمار استنباطي) ب

  

  :نتايج اجمالي

  .ن شيمي دبيرستان هاي پسرانه شهرستان آمل احاطه الزم را در تدريس دروس شيمي دارا مي باشنددبيرا: فرضيه اول پژوهش

بزرگتر از ميانگين امتياز گزينه ها  نتايج بررسي ها نشان داد كه با توجه به داده هاي فرضيه اول، ميانگين محاسبه شده برابر با 

درصد از دبيران مورد نظر به اهداف كتاب  53نتايج پژوهش نشان داد كه . فرضيه دوم تاييد مي گرددبدست آمده است، لذا  برابر با 

  .شيمي واقف هستند

  .دبيران شيمي دبيرستان هاي پسرانه شهرستان آمل با روش ها و فنون جديد تدريس آشنايي دارند: فرضيه سوم پژوهش

بزرگتر از ميانگين امتياز گزينه  با توجه به داده هاي فرضيه سوم، ميانگين محاسبه شده برابر با  بررسي ها نشان داد كه انتايج

درصد مشاركت كنندگان معتقدند كه  60نتايج پژوهش نشان مي دهد كه . بدست آمده است، لذا فرضيه سوم تاييد مي گردد ها برابر با 

  .و فنون جديد تدريس استفاده مي كنند اين دبيران از روش ها

www.chemyazd.com



3 

 

  .دبيران شيمي دبيرستان هاي پسرانه شهرستان آمل با ساختار محتواي كتاب هاي درسي شيمي آشنا هستند: فرضيه چهارم پژوهش

بزرگتر از ميانگين امتياز گزينه  نتايج بررسي ها نشان داد كه با توجه به داده هاي فرضيه چهارم، ميانگين محاسبه شده برابر با 

درصد از دبيران شيمي دبيرستان  46نتايج پژوهش نشان مي دهد كه . لذا فرضيه چهارم تاييد مي گردد. بدست آمده است ها برابر با 

  .هاي پسرانه شهرستان آمل با ساختار محتواي كتاب درسي شيمي آشنا هستند

  .ان شيمي دبيرستان هاي پسرانه شهرستان آمل براي تدريس از طرح درس استفاده مي كننددبير: فرضيه پنجم پژوهش

كوچكتر از ميانگين امتياز  نتايج بررسي ها نشان داد كه با توجه به داده هاي فرضيه پنجم، ميانگين محاسبه شده برابر با 

درصد اظهار نمودند كه دبيران  25نتايج پژوهش نشان مي دهدكه فقط .يه پنجم رد مي گرددبدست آمده است، لذا فرض گزينه ها برابر 

  .شيمي از طرح درس استفاده مي كنند

  .دبيران شيمي دبيرستان هاي پسرانه شهرستان آمل براي تدريس از آزمايشگاه استفاده مي كنند: فرضيه ششم پژوهش

كوچكتر از ميانگين امتياز  محاسبه شده برابر با  ن داد كه با توجه به داده هاي فرضيه ششم، ميانگيننتايج بررسي ها نشا

درصد دبيران شيمي از آزمايشگاه  21بنابر نتايج پژوهش فقط . بدست آمده است، لذا فرضيه ششم رد مي گردد گزينه ها برابر با 

  .استفاده مي كنند

  

  :هادهاي پژوهشپيشن

  پيشنهادهاي مبتني بر نتايج پژوهش) الف

با توجه به تاييد فرضيه اول پژوهش كه دبيران شيمي احاطه الزم را در تدريس دروس شيمي دارا مي باشند لذا پيشنهاد مي گردد براي 

  .دي و تشكر به عمل آيدترويج و ارتقاء كيفي دانش شيمي از اين نوع دبيران هم به صورت مادي و هم به صورت معنوي تق

اهداف كتاب هاي درسي شيمي واقف هستند لذا پيشنهاد مي شود كه به خاطر با توجه به تاييد فرضيه دوم پژوهش كه دبيران شيمي به 

يد ترويج دانش شيمي و ارتقاي كيفيت تدريس شيمي در دبيرستان ها هم به صورت مادي و هم به صورت معنوي از اين دبيران تشويق و تمج

ضمنا محقق اين استنباط را دارد كه اطالع از اهداف كتاب هاي درسي شيمي در ميزان احاطه دبيران شيمي مورد نظر در اين . به عمل آيد

  .پژوهش يك نوع ارتباط مستقيم دو جانبه اي وجود دارد

ي دارند مي توان گفت اين بدان معني نيست با توجه به تاييد فرضيه سوم پژوهش كه دبيران شيمي با روش ها و فنون جديد تدريس آشناي

كه در سطح وسيع تر چه در سطح استان يا كشور بيشتر دبيران شيمي دبيرستان ها از روش هاي جديد و مدرن تدريس شيمي استفاده مي 

  .كنند

الزم به تذكر . ييد مي گرددفرضيه چهارم پژوهش مبني بر اين كه دبيران شيمي با ساختار محتواي كتاب هاي درسي شيمي آشنا هستند تا

است كه در اين مورد مهم نمي توان نتايج حاصله از اين پژوهش را به صورت اطمينان بخش به ساير دبيران شيمي در سطح وسيع تر يعني در 

مازندران يا كل  شايد نياز بر اين باشد كه براي تكميل نتايج پژوهش، پژوهش هاي مشابهي در سطح استان. سطح استان يا كشور تعميم داد

بنابراين پيشنهاد مي گردد براي ترويج دانش شيمي و ارتقاي كيفيت تدريس شيمي در دبيرستان ها با برگزار نمودن كارگاه . كشور انجام شود

رتباط را با ساختار محتواي درس شيمي بيشتر آگاه نمود زيرا اين نتايج نشانگر ا هاي روش تدريس و برنامه ريزي درسي، دبيران شيمي

  .مستقيمي ميان آشنايي با ساختار محتواي كتاب هاي درس شيمي و ثمربخشي و كارايي كمي و كيفي تدريس توسط دبيران مربوطه مي باشد

با توجه به رد فرضيه پنجم پژوهش ميني بر اينكه دبيران شيمي دبيرستان پسرانه شهرستان آمل براي تدريس از آزمايشگاه استفاده مي 

اج محقق درباره نتايج حاصله در مورد اين فرضيه خاص اين است كه صرفا نبود امكانات آزمايشگاهي عامل اصلي اين تقيصه نيست كنند، استنت

و عوامل ديگري از جمله حيم بودن محتواي كتاب هاي درس شيمي و محدود بودن ساعات تدريس در طول سال تحصيلي و عوامل ديگر مي 

لذا پيشنهاد مي گردد كه با برگزاري كارگاه هاي روش ها و فنون تدريس هم به صورت عام و هم . اي موثر باشد توانند در پيدايش چنين نتيجه

به صورت خاص نگرش و دانش مهارت هاي اين دبيران را تغيير داد تا حتي االمكان با وجود محدود بودن وسايل آزمايشگاهي سعي نمايند با 
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مقداري خالقيت و ابتكار، تدريس درس شيمي را بخصوص جنبه هاي عملي آن، به صورت آزمايشگاهي استفاده از وسايل ساده و بكارگيري 

  .ملموس و عيني اجرا نمايند

  

  پيشنهادهاي مبتني بر تجارب محقق) ب

س و ميزان احاطه علمي دبيران مي توان نتيجه گرفت كه تدريس دربا توجه به نتايج حاصله در مورد روش هاي تدريس دروس شيمي 

شيمي در كشور ما به نسبت قابل توجهي به صورت نظري و شيمي محض انجام مي شود و به جنبه هاي علمي و كاربردي كمتر توجه مي 

دروس شيمي در مقطع دبيرستان تجديد نظرهاي الزم به عمل آيد تا بنابراين پيشنهاد مي شود كه در برنامه ريزي هاي درسي مربوط به . گردد

البته اين پيشنهاد وقتي . وه بر مفاهيم و مضامين نظري درس شيمي به جنبه هاي كاربردي آن نيز احاطه و اشراف پيدا كننددانش آموزان عال

  .بهتر تحقق مي يابد كه ما دانش، مهارت و نگرش دبيران شيمي را از طريق آموزش هاي ضمن خدمت و كارگاه هاي آموزشي ارتقاء دهيم

تدريس دروس شيمي در مقطع دبيرستان به سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي وزارت محترم آموزش و براي ارتقاي كمي و كيفي روش 

  :پرورش پيشنهاد مي نمايد كه از نتايج اين تحقيق و تحقيقات مشابه

  براي ترويج و توليد دانش شيمي) الف

  كمي و كيفي روش تدريس شيمي دبيرستان ها براي ارتقاي) ب

يزان احاطه دبيران شيمي در تدوين اهداف و محتواي دروس شيمي بخصوص توازن در دو قلمرو شيمي نظري و شيمي براي باال بردن م) ج

  .كاربردي تجديدنظر هاي الزم را به عمل آورد

  توصيه به محققان ديگر) ج

  :به محققان ديگر توصيه مي گردد كه

  .اين تحقيق را در شهرستان ها مناطق ديگر انجام دهد

را در مقياس هاي وسيع تري در سطح استاني يا كشوري انجام دهند تا بتوان از نتايج حاصله بهره وري كمي و كيفي بيشتري اين تحقيق 
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