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 چكيده

ــي ــي انگيز ب ــل      گ ــي از قبي ــگاه،داراي داليل ــه آزمايش ــوزان ب ــش آم ــران ودان ــوجهي دبي ــي ت ــاي     ب ــت ه ــه فعالي ــور ب در كنك

ــافي   ــات كـ ــود امكانـ ــي، نبـ ــان وعملـ ــوزش   كارشناسـ ــگاهي ، آمـ ــرب آزمايشـ ــي مجـ ــدايي  غيرعملـ ــاطع ابتـ ــه در مقـ ــوم پايـ علـ

را  شـــيميمقالـــه حاضرســـعي دارد چنـــدين راه كـــار تجربـــه شـــده بـــراي آمـــوزش عملـــي درس  . مـــي باشـــد... وراهنمـــايي و

  .را بررسي نمايد،م،عمل مي كنم ياد مي گيربراي تحقق شعارمعروف دانش آموزان مبني بر
  

 شيميهاي  ،آزمايشگاهروش هاي فعال سازي :كلمات كليدي

 

  مقدمه - 1

ــ  ــا وحــدت انديشــه و عمــل پيشــرفت جامعــه انســاني مرهــون پاسداش غنــي يافتــه و نضــج گرفتــه ،ت معرفــت هــايي اســت كــه ب

بـه  . آموزش نيـز بـراي احـراز قابليـت و توانـايي در ارتقـاء خـرد و دانـش فراگيـران بـي نيـاز از امتـزاج بـا عمـل و تجربـه نيسـت                 .است

ن بـدون عمـل و كاربسـت اندوختـه     بيان ديگـر شـناخت در نـزد فراگيـران داراي سلسـله مراتبـي اسـت كـه نيـل بـه درجـات كمـال آ            

بلـوم در كتـاب حيطـه هـاي يـادگيري بـراين اعتقـاد اسـت كـه فراگيـري دانـش            . اس . بنـامين  . هاي نظري و ذهني غيرممكن اسـت  

فراگيــر در جريــان يــادگيري بــا افــزايش تــوان ذهنــي خــود قــادر ]1[. و بــه يادســپاري آن جــزو پــائين تــرين ســطوح يــادگيري اســت 

  .فراتر به نام درك و فهم نائل آيد و بتواند به تعريف اجمالي از آنچه آموخته و در ذهن دارد بپردازد است به قابليتي

در تقسيم بندي بلوم هرچه در سلسـله مراتـب يـادگيري فراتـر مـي رويـم  جايگـاه عمـل و تجربـه ارتقـاء مـي يابـد و قابليـت فـرد               

  ]2[ .در انديشيدن فزوني مي يابد

  .كه درآن امكان ارتباط بين آموخته ها فراهم مي آيد و شناخت عمق مي يابدكاربرد مرحله اي است 

  .توسعه كيفيت آموزشي در آموزشگاه ها با ارتقاء انتظارات متوليان از سطوح يادگيري فراگيران قابل تحقق است

ات خـود عينيـت بخشـند ،    زماني كه مربيان در صددند فراگيران را به مسـيري سـوق دهنـد كـه آنـان بـا كـاربرد دانـش بـه معلومـ          

  .به ارتقاء كيفيت آموزشي مدد مي رسانند

حركتــي و تقويــت روحيــه هميــاري و مشــاركت در بــين  –بــر ايــن اســاس آزمايشــگاه هــا عــالوه بــر توســعه مهــارت هــاي روانــي 

سـطح كـاربرد  ،   فراگيران مي توانند به مـامني جهـت ارتقـاء سـطح آموزشـي مبـدل گردنـد ، و يـادگيري آنـان را از سـطح دانـش بـه             

  ]3[.تجزيه و تركيب سوق دهند

  :هرچند توسعه فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهي در مدارس با موانعي از قبيل 

  نبود نمره مستقل براي آزمايشگاه در كارنامه تحصيلي دانش آموز –الف 

  نبود نمره ي عملي در كنكور -ب  

  كار عمليحجم زياد كتاب و نبود زمان كافي براي آزمايش و  –ج 

عــدم تجهيــز كامــل مــدارس بــه وســايل و امكانــات آزمايشــگاهي كــه ايــن عامــل امكــان كــار گروهــي در آزمايشــگاه را ســلب  -د  

، مواجه است ولي باور بـر ايـن اسـت كـه بـراي ارتقـاء كيفيـت آمـوزش فراگيـران راهـي جـز توسـعه محـيط هـاي واقـع                ... و . مي كند 
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، و بـراي تحقـق چنـين امـري مـي تـوان بـا رعايـت         ]4[راها و مـدارس علمـي كـاربردي نيسـت     گرا همچون آزمايشگاه ها ، پـژوهش سـ  

   .اصول علمي برنامه ريزي، موانع توسعه چنين محيط هايي را مرتفع ساخت
  

  تعليم وتربيت بر پايه عمل وآزمايش -2

ده وبر استمرار آموخته ها مـي افزايـد ولـي    تعليم وتربيت بر پايه عمل وآزمايش اصولي است كه آموخته ها را مملوس وقابل درك كر 

  .وجود مشكالتي در چگونگي سيستم هاي آموزشي كشورمان مانع اين نوع تعليم وتربيت شده است

استفاده از شيوه هايي كه در دانش آموزان ودبيران ايجاد انگيزه كرده وآنان را براي آموزش عملي   راهي آزمايشـگاه نمايـد و موجـب    

ش بر پايه عمل و عمل گرايي گردد هدفي است كه در اين مقاله براي تحقق بخشيدن بـه آن يـازده مـورد از مشـكالت موجـود      رونق آموز

  .وراهكارهاي الزم براي رفع آن ها كه حاصل تحقيق علمي وعملي در ده سال گذشته مي باشد به طور مختصر مورد برسي قرار گيرد
  

  به كمك وسايل آزمايشگاهي وعيني آموزش علوم پايه از مقطع ابتدايي 2-1

يي به كمك وسايل آزمايشـگاهي وعينـي   امعايب سيستم آموزش وتعليم وتربيت در ايران عدم آموزش علوم پايه در مقطع ابتد جملهاز

ادت مي كننـد كـه   پايه را به كمك انجام آزمايش وديد عيني وسايل ياد بگيرند ععلوم است هر گاه دانش آموزان از مقطع ابتدايي آموزش 

 .را بايد در آزمايشگاه وبا انجام دادن آزمايش ياد گرفت وحتي كاربرد تمام اندوخته هاي علمي را مشاهده نمود ديگرعلوم پايهو شيميبايد 

]5[  

آمـوزش در ايـن   ونيازمند وسايل وامكانات بسيار ساده است پس چرا نبايد  چنداني نداردوقتي انجام آزمايش در مقطع ابتدايي هزينه 

  .تا مشكل آموزش در مقطع متوسطه در سيستم آزمايشگاهي حل گرددنشود  هوق دادسمقطع به اين سو، 
  

  انجام آزمون علمي وعملي از مفاهيم آزمايشگاهي در كنكور 2-2

اسـت وتمـام دانـش     وقتي در سيستم آزموزش وپرورش ايران نتيجه تعليم وتربيت فقط در كنكور وبه موفقيـت در آن خالصـه شـده   

د نـ فكر خود را به گذر از كنكور معطوف كرده اند؛ معلمين محترم هم از اين قاعده مستثني نخواهند بود وسـعي خواه آنان  اولياييآموزان 

بـه تسـت را يـاد بگيرنـد وتـوجهي بـه كارهـاي عملـي          نب داداكرد كه دانش آموزان فقط مفاهيم الزم بـراي موفقيـت در كنكـور وجـو    

گاهي نكنند ولي اگر سيستم كنكور در كشور عوض شود واز حالت يك مرحله اي بـه دو مرحلـه اي تغييـر يايـد ودر مرحلـه دوم      وآزمايش

هـا   كارهاي عملي دانش آموزان مورد توجه قرار گيرد وهمچنين تقديرنامه هاي دانش آموزان در كارهاي آزمايشـگاهي امتيـازي بـراي آن   

  .زمايشگاه وفعاليت هاي آزمايشگاهي در مدارس ايران بيشتر خواهد شدخود توجه به آه ب محسوب شود خود
  

  تضمين استخدام سه نفر اول مرحله دوم كنكور هر رشته دانشگاهي بعد از ورود به دانشگاه 2-3

استخدام ي دغدغه  است وقتي در كشور ما اكثر جواناندر رسيدن به اهداف پايان كار  ي توجه به هر موردي ايجاد انگيزه الزم هنضمي

ها ايجاد شود كه در صورت كسـب نمـره خـوب در مرحلـه      را دارند هر گاه اين ديدگاه در آن... وجذب در مراكز علمي ،آموزشي وصنعتي 

كالس سـر در  و دادخواهنـد  تغييرسـمت عملـي   ه خود چگونگي آموزش خود را بـ ه ها تضمين خواهد شد خودب عملي كنكور استخدام آن

چـه   ، در ايـن صـورت آن  محض دست بر دارند تئوري و از تدريس دنبال كند  صورت عمليه دار خواهند كرد كه تدريس را بوامدرسان را 

چنين نياز صنايع كشـور بـه    خواست دبيران ومدرسين است كه دانش آموزان انگيزه يادگيري عملي را داشته باشند ايجاد خواهد شد وهم

  .خود تحول وپويايي عملي در صنايع كشور سايه خواهد افكنده عملي تأمين خواهد شد وخودبگان مسلط به فعاليت هاي   تحصيل كرد
  

  طراحي وساخت وسايل آزمايشگاهي 2-4

ها به ساخت وسايل سـاده آزمايشـگاهي بـا     هاي آزمايشگاهي وادار نمودن آن هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان به فعاليت يكي از راه

خالقيـت خـود   وازديگـران  توانايي   فكر تهيه يك وسيله ساده آزمايشگاهي باشد حتماً از ه زم است هر گاه دانش آموزي بتأمين امكانات ال

براي اين كار كمك خواهد گرفت وبعد از ساخت آن ،احساس خواهد كرد كه مفهوم درس را فهميده ولمـس كـرده اسـت در ايـن صـورت      

راي موضوع جديدي خواهد افتاد وبا ادامه اين كار در پايان سال به اين نتيجـه مـي رسـد كـه     فكر ساخت وسيله ديگر به است كه دوباره ب
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عملـي را   هـاي  وديگر هيچ موقع درس كردهمفاهيم الزم را با تمام وجود لمس كرده ويادگرفته است ودر خود احساس بالندگي وخالقيت 

  .د كردهبدون آزمايشگاه قبول نخوا
  

  »عملي«صورت ده نمره تئوري وده نمره ي آزمايشگاهي ه ب شيميتقسيم نمره درس  2-5

دو صورت تئوري وعملي است كه اكثر معلمين ه يك از مشكالت آموزش علوم وحرفه وفن در دوره راهنمايي تقسيم نمره اين دروس ب

زان مي دهند وبا ايـن كـار خـود ميـل بـه      محترم بدون انجام امتحان عملي ويا انجام يك كار عملي بسيار ساده نمره كامل را به دانش آمو

انجام كارهاي عملي را در دانش آموزان از بين مي برند واين ذهنيت را ايجاد مـي نماينـد كـه درس آزمايشـگاه يـك درس كمكـي بـراي        

ا حـل نمايـد   چه مي تواند اين مشكل ر دريافت نمره است ورفتن به آزمايشگاه يعني ، محيطي براي رفع خستگي وشلوغي كردن ، ولي آن

انجام امتحان عملي از دانش آموزان توسط يك موسسه اي غير از آموزش وپرورش است كاري مانند امتحان عملـي دانـش آمـوزان رشـته     

هاي كار دانش توسط مراكز آموزش فني وحرفه اي كشور، هر گاه اين سيستم در دوره راهنمايي به اجرا درآيـد دانـش آمـوزان در مقطـع     

كه موفقيت در امر تحصـيل نيازمنـد موفقيـت در كارهـاي عملـي       بودومتوجه خواهند  داشتزم به آزمايشگاه را خواهند متوسطه توجه ال

در كشور از بين خواهـد رفـت ومعلمـين     شيميخصوص ه آزمايشگاهي است وبا گذشت زمان آموزش بدون آزمايشگاه براي دروس عملي ب

يك موسسه ديگر به سمت آزمايشگاه كشـيده خواهنـد شـد وبعـدها حـالوت وشـيريني       ودانش آموزان ابتدا از ترس امتحان عملي توسط 

  .ديها را خود به خود به سمت آزمايشگاه خواهد كش آموزش عملي آن
  

  تدريس معلم با وسايل آزمايشگاهي وانجام آزمايش 2-6

ـ   هـدف ند ودر انجام آزمايشـات،درك  خود را بر مبناي انجام آزمايش استوار نماي آموزشهر گاه دبيران محترم، سيستم  ه آمـوزش را ب

تـك بيـان كـرده ويـا بنويسـند در ايـن       به عهده دانش آموزان قرار دهند ودر پايان آزمايش از آنان بخواهند؛ هدف از انجام آزمايش را تك 

حترم خواهند خواست كه يـك بـار   ها از دبير م د وحتي عده اي از آنكرصورت دانش آموزان توجه الزم را به آزمايش وآزمايشگاه خواهند 

در چنين شرايطي است كـه آمـوزش بـه     گويندآزمايش را خودشان انجام دهند وسپس با مطالعه كتاب درسي به سئوال معلم خود پاسخ 

 .ها در تمام مدارس فعال خواهند شد سمت انجام آزمايش وآزمايشگاه كشيده خواهد شد وآزمايشگاه

  

  طه به مفاهيم درسطراحي ورسم اشكال مربو 2-7

هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان براي انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي درخواسـت از آنـان بـراي طراحـي ورسـم       يكي ديگر از روش

اشكال هندسي مربوط به مفاهيم درسي است چنين امري باعث مي شود براي هر فرمول يا مفهومي دانش آموزان از خالقيت خود استفاده 

د با حضور در آزمايشگاه ننمره بدهند واز دانش آموزان بخواهبه چنين اشكال رسم شده ه واشكالي را رسم كنند هر گاه دبيران محترم نمود

ها براي مفهوم ذكر شده انتخاب نمايند وسپس شـكل رسـم شـده خـود را بـا آن       ونگاه كردن به امكانات موجود وسايل الزم را از بين آن

د كـر با مقايسه ذهنيت خود وشكل رسم شده با وسيله ي آزمايشگاهي نكاتي را كشـف خواهنـد    صورت دانش آموزان مقايسه كنند در اين

د وميلـي بـه تـرك    كـر د ودانش آموزان  شروع به آزمايش خواهند نموبراي درك درست وانجام آزمايش ايجاد خواهد را كه بهترين زمينه 

  .آزمايشگاه نخواهند داشت
  

  شيمي آشنا با مفاهيم درس متصديان كامالً 2-8

... يلي ناتوان شود ويا دبيري در رشته اي مازاد باشد ويـا لدبه هرامروزه در اكثر مدارس كشور مرسوم شده اگر معلمي در تدريس خود 

ب دلسـردي دبيـران   وجود چنين افرادي در آزمايشگاه موجـ  .از آن استفاده مي شودو يا معاونت فن آوري آ زمايشگاه  كارشناشعنوان ه ،ب

مي شناسند ونه كمكي به مـدرس مـي نماينـد وحتـي بعضـي      خوب نه وسايل را  كارشناسانبراي استفاده از آزمايشگاه مي گردد زيرا اين 

دانش آموزان حتي بعضي از آن ها و دمواقع براي حفظ آبروي خود با دبيراني كه به آزمايشگاه مراجعه مي كنند برخورد ناشايستي مي كنن

ضـمن  مراكـز  در آزمايشگاه به سمت بي توجهي هدايت مي نمايند براي حل اين مشكل بايد آموزش وپرورش در مراكز تربيت معلم ويا  را

توانمند را تربيت وبه مراكز آموزشي تحويل دهد تا دبيران  كارشناسان آزمايشگاهي ايجاد نمايد و كارشناسانخدمت رشته اي تحت عنوان 

. ي عالقه مند وتواناي عملي وارد آزمايشگاه شـوند كارشناسوزان، با احساس وجود آزمايشگاهي مرتب وبا امكانات وودانش آم شيميمحترم 

  .وبا گذشت زمان به جاي گريز از آزمايشگاه به آزمايشگاه عالقمند گردند
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  هاي ملموس طبيعي وسپس آزمايشگاهي وصنعتي استفاده از آزمايش 2-9

هايي است كه زياد قابل لمس ودرك  ب گريز دانش آموزان از آزمايشگاه مي شود انجام آزمايش توسط دستگاهيكي از عواملي كه موج

يـك كتـاب آزمايشـگاه توسـط      شـيمي نيستند كه اين امر موجب بي ميلي دانش آموزان به آزمايشگاه مي شود ولي هرگاه براي هر كتاب 

كمـك انجـام ايـن آزمـايش هـا      ه هايي ملموس طبيعي بيان گردد دبيران ب وآزمايش مولفين تدوين شود وبراي هر مفهومي انواع كاربردها

  .ها از آزمايشگاه مي شوند مي كنند ومانع گريز آن دانش آموزان را به انجام آزمايش راغب
  

  :توجه الزم به مسابقات آزمايشگاهي در مدارس 2-10

مـورد توجـه قـرار    ر نمي گيرد در مدت زمان اندك جهت رفع تكليف كشور مورد توجه قرا مدارس كه مسابقات آزمايشگاهي در زماني

جـوايز   هر شهرسـتان و مدرسـان آن هـا   برترنفرات به  خواهد برد ولي هر گاه كدام انگيزه، دانش آموزان ودبيران را به آزمايشگاه مي گيرد

بـدون كنكـور وارد    هسـتند سـايل آزمايشـگاهي   و توليـد كـه مبتكر  چنين سه نفر اول استاني وكشوري وكساني ارزنده اي تعلق گيرد وهم

هاي مـدارس بـه كمـك دانـش آمـوزان       بدون سرمايه گذاري مادي وفشارات قانوني آزمايشگاه چنين شرايطي است كه دانشگاه شوند در 

 .و آموزش عملي در مدارس جا خواهد افتادد شدنودبيران تجهيز وفعال خواه

  

  ي مفاهيم در صنايعارتباط صحيح با صنعت وآموزش بعض 2-11

هـر گـاه   .ها در امر آموزش، تعليم بعضي مفاهيم با حضور در كارخانجات و صـنايع اسـت   هاي فعال نمودن آزمايشگاه يكي ديگر از راه

 دبيران محترم، دانش آموزان خود را براي آموزش مفاهيمي به كارخانجات ببرند دانش آمـوزان از نزديـك بـا كـاربرد دروس تئـوري آشـنا      

را در آزمايشـگاه عمـل كـرده    شـده  شود وسعي مي كنند ابتدا مفاهيم آموختـه   ها بيشتر مي د شد وتمايل به كارهاي عملي در آننخواه

ها را بينند واز طرفي حضور در صنايع موجب مي شود كه دانش آموزان از ارتبـاط بـا مسـئولين     كاربرد آن مراكز ديگروسپس در صنعت و

ها را درآينده با مشكل مواجه خواهد كرد در نتيجه تمايـل دانـش آمـوزان بـه      كه عدم تخصص در بعد عملي آنكارخانجات متوجه شوند 

 .شود آزمايشگاه بيشتر مي

  

  نتيجه گيري-3

بسـيار  ي كه در مقدمه هم بيان گرديد عده اي از موارد يازده گانه توسط اينجانبان در ده سال گذشته تجربه شده انـد ونتيجـه    چنان

بر مبنـاي عمـل باشـند وبـه مـوارد       شيمياميد است دبيران محترم به همراه مسئولين به فكر تحول در آموزش  و مطلوبي داشتند خوب 

  .بي توجه نباشندبها داده و بررسي شده وتجربه شده در اين مقاله 
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