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 چكيده

لوم تربيتي بوده و بر اين اصل با توجه به تغييرات گسترده ايجاد شده در روند آموزش شيمي در جهان كه مبني بر نظريه هاي ع

معلم با ارائه روش هاي مناسب تدريس، تفكر خالق، حل مسئله، مهارت مشاهده علمي و روحيه كاوشگري را براي دانش استوار است كه 

شيمي در  جايگزين روشهاي تدريس سنتيدر كشور ما نيز بايد رفته رفته تدريس هاي استاندارد ، خالق و جذاب، . آموزان فراهم نمايد

  .ددركالسهاي درس گ

 90تا 80از سوي ديگر با نگاهي گذرا به جشنواره هاي تدريس و تدريس هاي برگزيده در اين جشنواره ها، مي توان اذعان داشت كه  

شهاي بنابراين بايد در جستجوي رو. درصد مدارس كشور امكانات موردنياز يراي ارائه ي اين نوع روشهاي تدريس را دارا نمي باشند

  .تدريس خالق، جذاب در عين حال قابل اجرا ، با توجه به امكانات و شرايط اغلب مدارس كشور بود

بهتر و موثرتر علم در تدريس  ينقش آزمايشگاه و تكنولوژي آموزش« پژوهشي با موضوع  88-89در اين راستا در سال تحصيلي  

راه اندازي كالس علوم در مدارس در سطح اداره كل آموزش و پرورش  درجهت تشويق همكاران به انجام آزمايش هاي ساده و» شيمي

كه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان، تدريس مفاهيم شيمي  نتايج كلي اين پژوهش نشان مي دهد. شهرستانهاي استان تهران انجام گرفت

ر دانش آموزان، بهترين اثربخشي را در آموزش با انجام آزمايشهاي ساده و جذاب، با برانگيختن حس كاوشگري ، كنجكاوي، خالقيت د

مفاهيم شيمي داشته و به دانش آموزان جهت يادگيري موثر و كاربردي تر اين علم كمك مي كند و براي آموزش مفاهيم غير قابل لمس 

در فضاي ساده به نام كالس اين نوع تدريس نكته قابل توجه اين است كه ارائه  .دنمايش انيميشن يا فيلم استفاده كرشيمي مي توان از 

 .در هر آزمايشگاهي قابل اجرا است علوم

  

  مهيج، كالس علوم آموزش شيمي، آزمايشهاي ساده و: كليد واژگان

  

  مقدمه

نانو نتيجه تحقيقات بنيادي علم شيمي در فناوري مانند ن اغلب دانشمندان اذعان دارند كه بسياري از فناوري هاي نوين در جها

ترده علم شيمي در ه مي باشد و با توجه به كاربرد گسساختارهاي مولكولي هوشمند و غير، ف مانند پليمرهاي رسانازمينه هاي مختل

اسالمي در  سهم دانشمندان ايراني و و رنگ، پليمر صنايع مختلف مانند داروسازي، غذايي، كشاورزي، خودروسازي، آرايشي و بهداشتي،

و صنايع وابسته به آنها در كشور، جايگاه علم  ن و وجود منابع غني نفت وگاز و مواد معدنيبنيانگذاري و گسترش علم شيمي در جها

اين بايد در ربناب .شيمي و آموزشي اثربخش آن در مدارس در راستاي توسعه ي پايدار كشور از اهميت بسيار بااليي برخوردار مي باشد

 .ا در مدارس كشور بودخالق، جذاب و در عين حال قابل اجر جستجوي روشهاي تدريس

  

  بيان مسئله

دانش آموز سال اول متوسطه را تصور كنيد كه در تدريس رفتار غير عادي آب، ليوان پر از آبي را مي بيند كه سكه هايي به آرامي به 

در . رايز نمي شود دانش آموز سطح آب را كه به آرامي به شكل قوس باال مي آيد مي بيند اما آب از ليوان س.داخل آن انداخته مي شود

دانش آموز نتيجه .آزمايش ديگري دو بادكنك بادشده يكي پر از هوا و ديگري با مقداري آب وهوا روي شعله به آرامي حرارت داده مي شود

ش آيا اين دانش آموز مفاهيم كش. آزمايش را مشاهده مي كند و از نتيجه ي مشاهده ي خودظرفيت گرمايي باالي آب را نتيجه مي گيرد

  .سطحي آب يا ظرفيت گرمايي باالي آب را فراموش مي كند
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. در سال چهارم متوسطه معلم دو كاغذ صافي را يكي آغشته به محلول آب و نمك و ديگري را با آب خالص مرطوب مي كند

صافي يك قطره محلول در مركز دو كاغذ . كاغذهاي صافي توسط گيره ي ساده و فويل آلومينيومي به دو باتري، جداگانه وصل مي شوند

مس كرومات سبز رنگ انداخته مي شود بعد از گذشت مدت زمان كوتاهي، دانش آموزان بر روي كاغذ آغشته به محلول آب و نمك 

دانش آموزان مشاهدات خود را در ذهن تجزيه و تحليل مي كنند تا به نتيجه ي مورد نظر .مسيرهاي رنگي آبي و زرد را مشاهده مي كنند

آيا بيان معلم يا نمايش انيميشن و فيلم مي تواند مفهوم الكتروليز و رسانايي محلولها را به اين .ني مفهوم الكتروليز دست يابندمعلم يع

  .وضوح و سادگي براي دانش آموزان توضيح دهد

نه اي كه بتوان آنها را در واقع بايد در آموزش موثر علم شيمي به سمت انجام آزمايشهاي ساده و مهيج پيش رفت، آزمايشهاي خالقا

البته واضح است كه تدريس مفاهيم غير قابل لمس .در يك فضاي نه چندان تخصصي با حداقل امكانات، تجهيزات و ايمني انجام داد

شيمي مانند بررسي ويژگي هاو رفتار مواد شيميايي در سطح مولكولي توسط انجام آزمايش ممكن نخواهد بود بنابراين براي درك بهتر 

انش آموزان از تجسم مولكولها، يونها، اتمهاو پيش بيني واكنشها و رفتار مواد شيميايي مي توان از نرم افزارهاي مدل سازي، انيميشن د

  .استفاده نمود) ICT(هاي جذاب و آزمايشگاه مجازي و به عبارتي از فناوري اطالعات و ارتباطات

در اين كالس نيازي به حضور تعداد . كالس مانند به نام كالس علوم فراهم نمود تمامي اين عوامل را مي توان به راحتي در يك فضاي

كالس علوم داراي چند قفسه ساده شامل وسايل و مواد اوليه آزمايشگاه، . زيادي كامپيوتر، شبكه اي هوشمند يا ويدئو پروژكتور نيست

كامپيوتر توسط كابل ساده اي به تلويزيون وصل شده .ويزيون است تهويه مناسب، ميز و صندلي دانش آموزان، تابلو يك كامپيوتر و يك تل

  .است

معلم با انجام آزمايشهاي ساده و مهيج در شروع تدريس حس كنجكاوي و خالقيت را در دانش آموزان بر انگيخته و در صورت لزوم با 

با اين روش تدريس ابعاد چهار گانه آموزش . نمايش فيلم يا انيميشن هاي جذاب، موضوع درسي را براي دانش آموزان تدريس مي كند

معلم با برانگيختن . يعني آموختن براي زيستن براي دانستن براي انجام دادن و براي با يكديگر زيستن تا حد زيادي عملي خواهد شد

  .لمي سوق مي دهدحس كاوشگري، كنجكاوي، خالقيت و ايجاد قدرت مساله در دانش آموز، او را به سمت كشف معماهاي ناشناخته ع

اولين گام در راستاي علمي كردن اين نوع تدريس، تهيه ي مجموعه اي از آزمايشهاي ساده و مهيج مرتبط با مفاهيم و موضوعات 

كه اين گام با توجه به تعداد زياد آزمايشهاي ساده . كتب درسي و آموزش اين آزمايشها به معلمان شيمي در كالسهاي ضمن خدمت است

با يك برنامه ريزي منظم با كمك تعدادي از همكاران عالقمند مي توان . سايتهاي آموزشي و آزمايشگاهي كار دشواري نيست و مهيج در

با توجه به ارائه ي تعداد زيادي آزمايشهاي ساده .اقدام به جمع آوري و دسته بندي آزمايشهاي مرتبط با موضوعات و مفاهيم درسي نمود

وزشي در سالهاي اخير و دسته بندي آزمايشها به دو دستة مهيج و پيشرفته مي توان نتيجه گرفت كه در ومهيج در اغلب سايتهاي آم

اغلب كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ي جهان تدريس علومي مانند شيمي و فيزيك در سطوح قبل از دانشگاه با انجام آزمايشهاي 

شور ما نيز با توجه به امكانات و شرايط محدود آزمايشگاهها، تدريس علم شيمي ساده و مهيج انجام مي گيرد بنابراين الزم است در ك

  .همراه با انجام آزمايشهاي ساده و مهيج در كالس ساده اي به نام علوم انجام گيرد

س ضمن اقدام به جمع آوري تعدادي آزمايش ساده و ارائة آنها به همكاران در قالب كال 86-87نگارندة مقاله در سال تحصيلي  

طي بررسيهاي . درصد آنها برگزار گرديد 80درصد از همكاران منطقه و رضايت  90اين دوره با استقبال .خدمت در منطقه اسالمشهر نمود

انجام شده در منطقه ،تعدادي از همكاران بعد از برگزاري دوره ي مورد نظر  در تدريس خود از آزمايشهاي ساده ارائه شده استفاده مي 

و  86-87خانم حداديان برگزيدة جشنوارة تدريس شيمي در سال تحصيلي (نظر سنجي از دانش آموزان يكي از اين همكاران فعال . نمايند

  .انگيزه باالي دانش آموزان به يادگيري علم شيمي و عالقة زياد آنها به زنگ شيمي را نشان مي دهد) در منطقه ي اسالمشهر 89-88

درصد 100پايه  3ي همكار در درس شيمي با در نظر گرفتن دانش آموزان متوسط اين مدرسه در هر و قابل ذكر است كه درصد قبول

  .مي باشد

  روش پژوهش و ارايه يافته ها

در سطح » نقش آزمايشگاه و تكنولوژي آموزشي در تدريس بهتر و موثرتر علم شيمي«پژوهشي با موضوع  88-89در سال تحصيلي 

ان شيمي اين اداره كل اري سرگروههاي محترم مناطق و دبيررورش شهرستانهاي استان تهران با همكمنطقه اداره كل آموزش وپ 20

  .دبير شيمي استان توزيع گرديد 100ه ي استاندارد تهيه و بين  سوال هدفمند در قالب پرسشنام 20در اين تحقيق ميداني . انجام گرفت
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  :ر خالصه به صورت زير بيان مي شودبه طواهداف كلي از انجام اين تحقيق ميداني و طرح سواالت موردنظر را مي توان 

 سنجش ميزان استفاده همكاران از آزمايشگاه .1

 استفاده از آزمايشگاه  بهبررسي علل عدم تمايل همكاران  .2

 بررسي نقش تكنولوژيهاي جديد به عنوان جايگزين آزمايشگاه .3

 سي نقش آزمايشگاهي مجازي و انيميشن هاي ساده در فهم مطالب و جذاب شدن درس براي دانش آموزبرر .4

 اردهاي جشنواره هاي تدريس در كالس عاديدبرسي امكان اجراي استان .5

 بررسي و ارائه بهترين نوع تدريس قابل اجرا در كالسهاي درس شيمي .6

 بررسي نقش و لزوم ايجاد كالس علوم در هر آزمايشگاه .7

 بررسي ويژگيها و امكانات مورد نياز كالس علوم .8

 تشويق مسئولين مديران و همكاران در راه اندازي كالس علوم در مدارس .9

  :عامل مهم مدنظر گرفته شد سهيشگاه همكاران از آزماسواالت طرح شده مربوط به ميزان استفاده در 

  آزمايشعامل محيطي مانند فضا، امكانات و وسايل مورد نياز جهت ) الف

  زمان كافي جهت انجام آزمايش: عامل زماني) ب

  .مهارت معلم در انجام آزمايش، انگيزه و تمايل همكار براي انجام آزمايش .ديحضور متص :عامل انساني) ج

بعد از جمع آوري پرسش نامه هاي پر شده و استخراج نظرات همكارن به نتايج بسيار جالب و در عين حال قابل پيش بيني دست 

دي امكان انجام آزمايش وجود صعدم حضور مت و درصد از آزمايشگاههاي مدارس به علت كمبود فضا، تجهيزات، وسايل 65در  .يافتيم

استفاده از آزمايشگاه را  درصد از همكاران 85الً از آزمايشگاه استفاده نمي كنند در حاليكه حدودعمدرصد از همكاران  85پيش از . ندارد

تنها مي  درصد از همكاران عقيده دارند كه آزمايشگاه مجازي 70تقريباً  .خالقيت و تدريس بهتر شيمي موثر مي داننددر ايجاد تفكر، 

كنجكاوي را با انجام آزمايش مجازي در  گران بوده و نمي توان حس خالقيت و تواند جايگزين مناسبي براي انجام آزمايش هاي پر خطر و

   .دانش آموزان برانگيخت

  

  

  

  

  هاي سطح شهرستان هاي استان وضعيت آزمايشگاه: 1شكل

  مورد نيازتجهيزات  و مكاناز نظر تهران               

  

  

  

  

  

   همكار نمودار بررسي ميزان متوسط استفاده: 2شكل 

  دريك سال تحصيلي   اهاز آزمايشگ           
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  علت اصلي عدم تمايل همكاراننمودار بررسي : 3شكل

  به انجام آزمايش                    

  

  

  

  

  

  

  

  توسط همكار انجام آزمايش تعل نمودار بررسي -4شكل

  

  

  

  

  

  

 درايجادآزمايش  رانجامتاثي نظرهمكاران درمورد- 5شكل

  در دانش آموزانيادگيري بهتر و حس خالقيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  در مورد مناسب بودن كالس  نظرهمكاران -6شكل

  براي آزمايش                     
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  از كالس براي همكار استفاده علت - 7شكل

  انجام آزمايش                     

  

  

  

  

  

  درمورد بهترين روش  نظرهمكاران-8شكل

  تدريس                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اثر بخشي درموردميزان  نظرهمكاران-9شكل

  

  

  

  

  

  

     در تدريس شيميه كالس علوم پاي 

ران، انجام آزمايش همراه با استفاده از آزمايشگاه مجازي، نمايش فيلم و درصد از همكا 80نتيجه پژوهش نشان مي دهد كه حدود در 

  .انيميشن هاي ساده حين تدريس را بهترين نوع تدريس مي دانند

بهتر و بنابراين با توجه به جذابيت انجام آزمايش و تاثيري كه مشاهده ي نتيجه ي آزمايش در ايجاد روحيه كاوشگري، خالقيت و فهم 

را از تدريس مفاهيم  الب درس در دانش آموزان دارد نمي توان به علت كمبود امكانات، تجهيزات وعوامل ديگر انجام آزمايشعميق  تر مط

همانند آموزش شنا بدون حضور در استخر است و اين ، از ديدگاه اغلب شيميدان ها آموزش شيمي بدون انجام آزمايش.شيمي حذف نمود

  .واقعيتي غير قابل انكار است
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  :نتيجه گيريحث و ب

كه انجام آزمايش در فهم عميق تر و موثرتر مفاهيم شيمي در  يبا توجه به ضرورت ايجاد تغيير و تحول در آموزش شيمي كشور و نقش

اين نمود بنابردانش آموزان دارد، نبايد به علت كمبود امكانات، تجهيزات، زمان مورد نياز، انجام آزمايش را از تدريس مفاهيم شيمي حذف 

مهارت مشاهدة علمي را در دانش  و آزمايشهاي ساده و مهيج حين تدريس، موقعيت تفكر خالق، قدرت حل مساله معلم بايد با ارائه ي

اميدواريم با تهيه مجموعه آزمايشهاي ساده و صحيح و ارائه انها به همكاران و راه اندازي كالس علوم در مدارس شاهد . آموزان فراهم نمايد

  .غييرات گسترده در روند آموزش شيمي در كشور باشيمايجاد ت
  

  سپاسگزاري 

  .با تشكر و سپاس از استاد گرامي جناب آقاي دكتر بدريان كه در ويرايش مقاله اينجانب را ياري نمودند
  

  :منابع

  .1388، بناي خرد، تهرانم ، انتشاراتتاليف دكتر عابد بدريان ،شيمي در مدارس روشهاي نوين آموزش ، راهبردها وآموزش شيمي -1

  

 

  

  فرم هاي طراحي شده: پيوست 

  

  فرم نظر سنجي از همكاران

  )بررسي ميزان استفاده همكاران از آزمايشگاه و تكنولوژي آموزشي (

  :آموزشگاه    : منطقه       : مدرك تحصيلي     :نام همكار 

  امكانات آموزشگاه 

  : ي كنيد آيا آموزشگاهي كه شما در آن تدريس م

  .داراي مكان مناسبي براي انجام آزمايش با حضور دانش آموزان يك كالس مي باشد  -1

  �تاحدودي    �خير    �بلي

  .وسايل و مواد آزمايشگاه سالم و كافي است  -2

  �تاحدودي    �خير    �بلي

  .داراي متصدي آزمايشگاه مي باشد  -3

      �خير    �بلي

  .و سمعي بصري است   ITداراي كالس  -4

      �خير    �بلي

  ميزان استفاده از آزمايش و آزمايشگاه

  .چند بار در طول سال به آزمايشگاه مي رويد  -1

  � بار4بيش از   � بار4تا3      � بار2تا 1      �هرگز 

  .در صورت عدم تمايل شما در استفاده از آزمايشگاه علت اصلي كدام است  -2

  �عدم ارزشيابي مستقيم آزمايشگاه                                         � كمبود زمان و امكانات

     � هرسه مورد                             � احتمال خطر حين آزمايش و نداشتن تجربه ي كافي

  .در صورت تمايل به استفاده از آزمايشگاه به چه منظور به آزمايشگاه مي رويد  -3

  � انجام آزمايشهاي كتاب    � آشنايي دانش آموزان با وسايل و مواد آزمايشگاه
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٧ 

 

  � هر سه مورد  �برانگيختن حس تحقيق ، آزمايش و كنجكاوي در دانش آموزان 

  .به نظر شما تكنولوژيهاي جديد مي تواند جايگزين آزمايشگاه شود  -4

  �تاحدودي    �خير    �بلي

كنجكاوي و يادگيري بهتر دانش آموز  ،به نظر شما آزمايشگاه و انجام آزمايش تا چه اندازه در ايجاد حس تحقيق ، خالقيت  -5

  مؤثر است ؟

  � بسيار زياد      � زياد    � متوسط    �كم 

  آيا كالس مكان مناسبي براي انجام آزمايش است ؟ -6

  �براي انجام آزمايشهاي ساده مناسب است     �خير    �بلي

  كدام گزينه است ؟ اگر در كالس به انجام آزمايش مي پردازيد علت ، -7

  �صرفه جويي در وقت     � فضاي مناسب در آزمايشگاه عدم مكان و

  � هر سه مورد    �امكان انجام آزمايش حين تدريس در فضاي كالس 

نمايش فيلم و انيميشن هاي ساده تا چه اندازه در فهم مطالب و جذاب شدن درس به دانش  استفاده از آزمايشگاه مجازي ، -8

  آموز كمك مي كند ؟

  � زياد    �متوسط     �كم 

  سنجش و ارزشيابي تدريس استاندارد 

  از نظر شما بهترين نوع تدريس كدام است ؟ -1

  �تدريس با ارائه ي فيلم و انيميشن هاي جذاب     �تدريس مطالب به صورت تئوري و كنكوري 

    �تدريس در محيط آزمايشگاه همراه با انجام آزمايش  

  �ش فيلم و انيميشن هاي مربوطه  تدريس مطالب با انجام آزمايش هاي ساده همراه با نماي

  .آيا ارائه بهترين نوع تدريس مطابق با استاندارهاي جشنواره ي تدريس در كالس درس عادي امكان پذير است  -2

  �تاحدودي    �خير    �بلي

  .به نظر شما وجود كالسي مربوط به دروس علوم پايه در آموزشگاه ها تا چه اندازه ضروري است -3

  � بسيار زياد      � زياد    � متوسط    �كم 

  .اين كالس بايد داراي چه ويژگيهايي باشد  -4

    �و تابلوي معلم  فضايي نسبتاً بزرگ با تعداد زيادي كامپيوتر

  � فضايي نسبتاً بزرگ كه تجهيزات آزمايشگاه و كامپيوترها و تابلوي معلم را در خود جاي دهد

 ل آزمايشگاهي ساده ، يك تلويزيون ، يك كامپيوتر و تابلوي معلم در آن قرار گيردفضايي نسبتاً بزرگ كه چند قفسه شامل مواد و وساي

�  
  .در هر آموزشگاه تا چه اندازه باعث پيشرفت آموزش و رشد علوم در ايران خواهد شد   وجود كالس تخصصي علوم پايه -5

  � بسيار زياد      � زياد    � متوسط    �كم 

  

  

  ي استان تهراناداره كل آموزش و پرورش شهرستانها

  معاونت آموزش و نوآوري

 گروه درسي شيمي)شاخه نظري(كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي دوره ي  متوسطه ي تحصيلي
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