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 ؟شود چرا از آزمايشگاه مدارس استقبال نمي
  

   صغر بداقيا
  دبير شيمي قم 

a.bodaghi1347@gmail.com  
  

  چكيده

ي رضـايت   نتيجـه    چه بسيار ديده شده است كه معلم براي تفهيم مطلبي در كالس درس ساعت ها وقت صرف كرده و در آخر هـم  
  .مي داد، نتيجه بهتري مي گرفت  در صورتي كه اگر همان مطلب را با انجام آزمايش ساده اي آموزش . خشي به دست نياورده استب

آزمايش كردن يكي از راههاي آموختن اصول و نتايج كلي علم است كه مي تواند دانش آموزان را وادار به تفكر، بحث، نتيجه گيـري و  
دانش آموزان با انجام كارهاي آزمايشگاهي مي توانند در درستي مطالب نظري پژوهش نمـوده، توانـايي    .ب كنددر نهايت يادگيري را مطلو

انديشيدن و استدالل خود را افزايش داده، به علوم تجربي عالقه مند گرديده، معلومات خود را به آساني منتقل نموده و حس همكـاري بـا   
  . يندديگران را در خود ايجاد و يا تقويت نما

  : توان به موارد زير اشاره كرد توسط معلمان موانع و مشكالت زيادي وجود دارد كه ميآزمايشگاه در مسير استفاده از 
توجه بيش از انـدازه بـه مباحـث    ، از آزمايش كتابهاي درسي ي مؤلفين كتابهاي درسي به عدم طرح سؤالهاي امتحاني و كنكور توصيه

ها، نبود متصديان ورزيده و فعال، بي عالقگي معلمان در استفاده از آزمايشگاه، اهمييت بيش از حد كنكور، نظري، تجهيز نبودن آزمايشگاه
  .....ي كالسي مدارس و ، نامناسب بودن برنامهنبودن ساعات معين آزمايشگاه در كنار ساعات درسي

  

  قدمهم

و كمتـر مـورد اسـتفاده     شود بر مهجوريت آن افزوده مي ه روزروز باما  ،ها آزمايشگاه است هاي آموزشي مهم در مدرسه يكي از مكان
با انجام آزمايش  .است هاي عملي و آزمايشگاه نيازمند آزمايش اساساً )شناسي فيزيك، شيمي، زيست(يادگيري علوم تجربي . گيرد قرار مي

آموزان نسبت بـه   در آزمايشگاه است كه دانش .شود بيدار و شكوفا مي آموزان، گري در دانش خالقيت، نوآوري و پرسش ي است كه انگيزه
تقويـت حـس پـژوهش و     شوند و در نهايت، تفسير نتايج حاصل از آزمايش است كه موجـب  مند مي كنجكاو و عالقه ،طبيعيهاي  پديده

ورش مـا  آمـوزش و پـر   .اسـت  فراموشـي سـپرده شـده     بـه   مهـم  ي مسـئله  با كمال تأسف، در مدارس مـا ايـن   .گردد تحقيق در آنها مي
   .تجربي يعني مشاهده علمي را با داليل گوناگون از آنها سلب كرده است آموزان در امر يادگيري علوم ترين حق دانش ابتدايي

در صـدد كشـف    نظريه پردازان آموزشي بر اين باورند كه اگر فراگيران به جاي آن كه صرفاً دانش را دريافت كنند، خود در جسـتجو و 
كارگيري و اسـتفاده از   دست اندر كاران آموزشي به اهميت به  .با معنا تر، كامل تر ودر نتيجه سود بخش تر خواهد بودآن باشند، يادگيري 

  .تر باشد ميزان يادگيري بيشتر خواهد شد بردند و متوجه شدند هر قدر موضوعات علوم پايه عيني و ملموس وسايل كمك آموزشي پي
توانند در درستي مطالب نظري پژوهش نموده، توانـايي انديشـيدن و اسـتدالل خـود را      شگاهي مين با انجام كارهاي آزمايدانش آموزا

افزايش داده، به علوم تجربي عالقه مند گرديده، معلومات خود را به آساني منتقل نموده و حس همكاري با ديگران را در خود ايجـاد و يـا   
   .تقويت نمايند

  

  تجربيوم س علوگيري درنقش ازمايشگاهها در ياد

گروهي از صاحب نظران و كارشناسان يونسكو اعتقاد دارند كه هر كجا علوم تجربي به شيوه ي رياضي تدريس شود علوم تجربي نـابود  
از اين رو معلمان علوم تجربي بايد از تدريس آن به روش تدريس رياضي و منطق پرهيز نموده و با به كارگيري تجـارب علمـي و   . مي شود

  . دانش آموزان را با دنياي واقعي آشنا نموده و اين نكته را مدنظر داشته باشند كه علوم تجربي مطمئناً رياضي يا منطق نيستآزمايشگاهي 
ي و اسـاس آمـوزش علـوم را تشـكيل     ي مركز كار آزمايشگاهي و كار عملي هسته :گويد مي) استاد دانشگاه استانفورد(رد پل دهارت ه

ر در آزمايشگاه به ايجاد درك واقعي از آموزش علوم كمك فراواني نمـوده و در فضـاي آزمايشـگاه اسـت كـه      يادگيري از طريق كا. دهد مي
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برنـد و كـار در آزمايشـگاه     رسي نظرات و انديشه ها به كار مياي جهت بر ها و مشاهدات را به عنوان وسيله دانش آموزان مفاهيم و تئوري
  . موزان باشد تا بتوانند مشاهدات و يافته هاي خود را تعبير و تفسير نمايندبايد فراهم كننده ي فرصت هايي براي دانش آ
آزمون المپياد شـيمي در دو  : مي گويد 1379شيمي در سال  جهاني المپياد يكي از برندگاندر مورد تأثير كارهاي عملي و آزمايشگاه 

كت در مسابقات المپيادها گويد آموزش هايي كه براي شر يم    وي .بخش تئوري و عملي انجام شد كه بخش عملي آن براي ما مشكل بود
ون هاي عملي از عهده ي آزم براي همين آزمون تئوري براي بچه هاي تيم ايران ساده بود ولي به راحتي. شود، بيشتر تئوري است داده مي

  :شود شاره مياي از كاركردهاي آزمايشگاه در آموزش ا در اين بخش به پاره. آمدند و آزمايشگاهي بر نمي
منظور آشنا كردن شاگردان  تدريس به كمك كارهاي آزمايشگاهي و عملي ممكن است به منظور هاي مختلفي بكار رود مثالَ به  -

اي يا مهارت يـافتن بـراي مشـاغل آينـده بكـار       آوردن محيطي مناسب براي حل مسئلهفراهم  ها ي عملي يك مفهوم علمي، با جنبه
  .گرفته شود

گيري يك عامل بسيار تحريك كننده در فعاليـت آموزشـي   ياد تواند ضمن باال بردن كيفيت آموزش و آزمايشگاهها مي از استفاده -
  . باشد 

اختـراع وتفكـر دانـش     نيـروي اكتشـاف و   موجب تقويت حس كنجكـاوي، تواند  تدريس ميفرايند آزمايشگاه و استفاده از آن در  -
   .شودآموزان 

دانش اعتماد به نفس ورضايت خاطر در آزمايشگاه همراه با انجام آزمايشها) زيك، شيمي و زيست شناسيفي( تدريس علوم تجربي -
 .دهد ميافزايش  آوزان را

نمايد و در نتيجه  مي شيرين يادگيري را جالب توجه و آزمايش كردن به هنگام تدريس فعاليت آموزشي و استفاده از آزمايشگاه و -
 .شوند  صله نميحو بي دانش آموزان خسته و

ي حـواس   يادگيري را بـا اسـتفاده از كليـه   د نتوان ند ، ميكن ي را به روش آزمايشگاهي تجربه مييادگير انآموز هنگامي كه دانش -
 .خود انجام دهند

 كنند حس تعاون و مشاركت در ميـان آنهـا تقويـت مـي     ميآموز به روش آزمايشگاهي در كنار هم كار  كه معلم و دانش هنگامي -
 . شود 

و تحقيـق بيشـتر    آزمايشگاه سبب رشد و گسترش مهارتهايي مي شود كه در مجموع دانش آموزان را به سوي مطالعه استفاده از -
  .دهد سوق مي

  

  تجربي س علومونقش تجهيزات آموزشي در يادگيري در

  .شود دانش آموزان به درس ميتمركز حواس باعث افزايش وسايل  تجهيزات و -1
  . كند  بيشتر ميبه علوم تجربي دانش آموزان را  ي عالقه توجه و -2
  . كند  رتر ميتر و پايدا ، كارآمدتر، عميقتر يادگيري را سريع -3
  . دهد  مي قرار دانش آموزانتجارب واقعي ، عيني و حقيقي را در اختيار  -4
  . شود  باعث تنوع در يادگيري مي -5
  .كند يشتر ميب در نزد دانش آموزان راكسب مهارت  -6
  .دهد را افزايش ميو در مجموع بازدهي كار مدارس  بازدهي فرايند تدريس -7
   .دهد مندي معلم و مديريت مدارس را افزايش مي رضايت -8

  

  فاده از آزمايشگاهتاروي اسموانع و مشكالت فر

است كه در كتابهاي درسي آمـوزش داده مـي    هدف بنيادي از كار در آزمايشگاه و انجام آزمايش، پژوهش درباره ي درست بودن مطالبي
چه بسيار ديده شده است كه معلم براي تفهيم مطلبي در كالس درس ساعت ها وقت صرف كرده و در آخر هـم نتيجـه ي رضـايت    . شود
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امـا   .گرفـت  اي آموزش مي داد، نتيجـه بهتـري مـي   در صورتي كه اگر همان مطلب را با انجام آزمايش ساده . بخشي به دست نياورده است
  : عبارتند ازاز اين موانع و مشكالت  اي پاره .موانع متعددي سبب غيرفعال شدن آزمايشگاههاي مدارس گشته است

ريـزي آموزشـي، در    دبيرستان توسط سازمان پژوهش و برنامـه  ي هاي درسي دوره هاي آزمايشگاهي در كتاب تأليف فعاليت ليرغمع -1
  :تواند به داليل زير باشد اين مسئله مي! ودش داده نمي مدارس، بهايي به آنها

   در مدارسآزمايشگاه نبود ) الف 
   در آزمايشگاه مدارس و كافي تجهيزات الزم نبود) ب
  ساعت آزمايشگاه در برنامه درسي نامناسب بودن ) ج 
  مند به انجام آزمايشات  مربي عالقه انفقد) د
هـاي   فعاليـت  شود و سـؤالي از  بها داده نمي هاي موجود در كتابهاي درسي آزمايشه نهايي و كنكور سراسري ب داخلي، در امتحانات -2

آمـوزان بـا كلمـه آزمـايش و آزمايشـگاه       مدارس مـا دانـش   اند كه در گردد زيرا طراحان نيز خود به اين امر واقف آزمايشگاهي طرح نمي
  .اند بيگانه

گفتـه شـده از   كتابهـا  زيرا در توضيحات ابتـدايي   .هاي درسي هستند ن كتابتوجهي به آزمايشگاه در مدارس مؤلفي يكي از عوامل بي -3
هـا سـؤالي داده    از آزمايش آزمونهاي ورودي دانشگاههاو  هر نوبت يهاي مستمر سؤال شود و در امتحانات پايان ها تنها در ارزشيابي آزمايش

خواهـد و معلـم هـم     در امتحانات از او مـي  سپارد كه معلم آموز تنها مطالبي را به خاطر مي دانش ، بنابراين در آموزش و پرورش ما .نشود
بدين ترتيب سؤاالت كنكور سراسري الگـوي تـدريس   . شود يا كنكور سراسري مطرح مي يدهد كه در امتحانات نهاي مطالبي را آموزش مي

  ردشود كه در آن اثري از آزمايش و آزمايشگاه وجود ندا مي مدرسان
سراسري، بيانگر اين فاجعه است  و نمونه سؤاالت امتحانات نهايي و كنكور آمادگي كنكور آموزشي هاي كمك كتاب ي انتشار گسترده -4

هـاي   دهد و در ايـن ميـان، برنامـه درسـي و محتـواي كتـاب       آموزان ما خط مي دانش كه تنها نوع و نحوه طرح اين سؤاالت به معلمان و
  .ر اين امر نداردچنداني د درسي، نقش

توجه بيش از حد به بحث هاي نظري و كم اهميت جلوه دادن كارهاي عملي و آزمايشگاهي نه تنها كيفيـت علـوم تجربـي را پـايين      -5
بطوري كه دانش آموزان پس از قبـولي در  . آورده است بلكه سبب كاهش مهارت هاي عملي و حتي سلب آن از دانش آموزان گرديده است

  .اند، مهارت و توانايي استفاده از ابزارها و تجهيزات آزمايشگاهي را ندرند رودي و ورود به دانشگاهها با وسايل آزمايشگاهي بيگانهآزمونهاي و
ايـن مشـكل   . از ديگر موانع استفاده از آزمايشگاه در جريان فرايند تدريس استانجام فعاليتهاي آزمايشگاهي  عدم استقبال معلمان از -6

  : از آنها عبارتند از  ي عواملي هستند كه برخي خود زاييده
  مهارت كافي معلمان نسبت به فنون آزمايشگاهي  عدم تسلط و -
  باال بودن هزينه ها ي مربوط به وسيله ها و مواد آزمايشگاهي   -
 ن بـا ايـن تغييـرات و   ي معلمـا آزمايشگاهي وعدم همخـواني مهارتهـا  پيچيده و پيشرفته تر شدن روش هاي  پيشرفت سريع فناوري و -

  پيشرفتها 
وزش ديده و مسـايل مربـوط بـه    ي مديريت آزمايشگاهي به دليل مسايل مربوط به انتخاب متصديان آمدشوار بودن شيوه ها پيچيده و -

  نگهداري وسايل ، حفظ وايمني
  مهارتهاي آنانمد كردن و روزآعدم برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي دبيران علوم پايه در جهت باال بردن  -
و نگراني از احتمال بروز برخي مشكالت جسمي به دليـل تمـاس مـداوم بـا     ) مانند مشكالت تنفسي(مشكالت جسمي و بدني معلمان  -

  .مواد شيميايي موجب گرديده تا معلمان دروس علوم تجربي از آزمايشگاه استقبال نكنند
انـد و   شوند كه مازاد شـده  متصديان آزمايشگاه غالباً از ميان معلماني انتخاب مي. مدارس نبود متصديان ورزيده وعالقمند در آزمايشگاه -

از طرفـي برخـي از متصـديان بـه     . انـد  اي از مزايا را از دست ندهند حاضر به پذيرش متصدي آزمايشگاه شـده  به اجبار و براي اين كه پاره
   .پردازند ران مدارس به انجام امور دفتري مييخواست مد

بطوري كه مديران مدارس حاضر بـه هزينـه كـردن بـراي تجهيـز      مدارس  ي وكم بودن سرانه گران بودن تجهيزات و مواد آزمايشگاهي -
  .شوند امور جاري مدرسه با مشكل مواجه ميي  آزمايشگاه مدارس نيستند زيرا در اداره
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ممكن است در يك روز و حتي در يك ساعت چنـد معلـم دروس    ي مدارس ي مدارس، به معنا كه در برنامه انعطاف پذير نبودن برنامه -
  .كنند كالس داشته باشند و بخواهند از آزمايشگاه استفاده نمايند با مشكل برخورد مي) فيزيك، شيمي و زيست شناسي (علوم تجربي 

آزمايشگاه از قبيل ميزكـار، شـيرگاز،   نامناسب بودن ساختار فيزيكي آزمايشگاه، نامناسب و غير اصولي بودن نصب تجهيزات و امكانات  -
  شير آب

عدم ساماندهي مناسب و بهم ريختگي وسايل و تجهيزات آزمايشگاه، مستهلك بودن وسايل، نامناسب بودن وضعيت نظافت آزمايشگاه،  -
  غيرقابل استفاده بودن وسايل و خراب 

 نداشته باشدضاي كافي براي انجام فعاليتهاي آزمايشگاهي وجود ف شود زياد بودن تعداد دانش آموزان در كالسها، اين مسئله موجب مي -
  .شودآموزان نظم كالس به هم خورده و كنترل دانش آموزان بسيار دشوار  و با حركت و جابه جايي دانش

ه دبيـران و  شايد يكي از مسـايلي كـه باعـث شـد    . شود  در كشور ما در مدارس مسايل مختلفي مانع از مهارت يافتن و يادگيري بهتر مي
شركت داشـته باشـند و موفـق     عملي پژوهشيفعاليتهاي  آموزان در استفاده از وسايل با مشكل مواجه شوند ونتوانند زياد در كارها و دانش

باشند ناقص بودن وسايل آزمايشگاهي، نبودن امكانات مناسب ديگر، عدم آشنايي با وسايل و يا نداشتن مهـارت الزم و يـا نبـودن سـاعات     
  .مي باشد... ن آزمايشگاه در كنار ساعات درسي و معي
  

  نتيجه گيري

در آزمايشگاه است كـه فراگيـران بخـش عمـده آمـوزش خـود را       . آزمايشگاه ها يكي از عرصه هاي مهم فعاليت در مدارس مي باشند
هـا و پيـدايش آنهـا بينديشـد و بـراي      آنها ضمن آزمايش پديده هايي را مشاهده مي كنند كه به ناچار بايد دربـاره ي آن  .دريافت مي كنند

  . مي شود  توجيه آنها به آزمايش هاي تازه اي دست بزند و با اين شيوه است كه استعدادها شكفته
اگر مي خواهيم پل ارتباطي بين مراكز صنعتي و تكنولوژي كشور و دنياي آفرينش از يك طرف و مراكز آموزشي از طرف ديگر برقـرار  

آنگاه دانش آموزان فعاليت هاي ذهني خود را بـا تجربيـات   . هميت دادن به آزمايشگاه ها و تجهيز هرچه بيشتر آنهاستكنيم، تنها راه آن ا
  . عملي در هم مي آميزند و روحيه ي خالقيت و نوآوري در آنها افزايش مي يابد

يادگيري دانش آموزان از مرحله حفظـي فراتـر    اهداف باال تحقق پيدا كند و فرايند يادگيري درست انجام شود و براي اين كهبنابراين 
بايد بـه آزمايشـگاه مـدارس    . رود و يادگيري عميقتر، مؤثرتر و پايدارتر صورت گيرد و در آينده پژوهشگران ورزيده و توانمند داشته باشيم

   .شوند ي موانع و مشكالت استفاده از آزمايشگاه مدارس برطرف  كليه. اهمييت داده شود
  

  پيشنهادات

از ابتـداي   »هاي آزمايش سـؤال كننـد   معلمان فقط در ارزشيابي مستمر از بخش« ي خود را مبني بر  مؤلفين كتابهاي درسي توصيه -1
در ايـن   .ها نيز چند سـؤال طـرح نماينـد    طراحان سؤالهاي امتحانات و آزمونهاي ورودي دانشگاهها از آزمايش. كتابهاي درسي حذف كنند

  .خواهد شدمعلمان ايجاد  يس و انجام آزمايشها توسطتحولي در روش تدرصورت 
ي مدارس رديف خاصي جهت تجهيز آزمايشگاه مدارس منظور شود و از مديران مدارس خواسته شود رديف مذكور صرفاً در  در سرانه -2

  .محل خود مصرف شود
از استفاده متصديان در ساير امور مدرسـه خـوداري    مديران مدارس .متصديان آزمايشگاه از ميان افراد ورزيده وعالقمند انتخاب شود -3

  .از متصديان فعال به نحو شايسته قدرداني شود .كنند
  .اي تنظيم كنند تا كمترين تداخل را داشته باشد ي درسي معلمان فيزيك، شيمي و زيست شناسي را به گونه مديران مدارس برنامه -4
مـثالً در  . مناسب منظور شود تا آنان به استفاده از آزمايشگاه تحريـك و تشـويق شـوند    هاي براي ايجاد عالقه در معلمان علوم مشوق -5

منظور شود، در انتخاب معلمـان نمونـه بـه معلمـان فعـال در زمينـه        ي رديفي با امتياز مناسب براي استفاده ازآزمايشگاه ارزشيابي ساالنه
ي آزمايشـگاه انتخـاب و بـه شـكل مـادي و معنـوي از آنـان         ن فعال در زمينهآزمايشگاه امتياز مناسبي در نظر گرفته شود، هر ساله معلما

  .قدرداني شود
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  .فعاليت در آزمايشگاه در آنان افزايش يابد
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