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: چكيده  

اجزاي بسيار مهم و تفكيك ناپذير آموزش است و نقاط ضعف و قوت آموزشي باكتاب هاي درسي نيز ارتباط پيدا مي كتاب درسي يكي از 

  .را بهبود بخشداستفاده از نظرات دانش آموزان به عنوان استفاده كننده هاي اصلي كتاب درسي مي تواند سطح كيفي آموزش . كند 

اين پژوهش ميزان تأثير كتاب هاي درسي را بر يادگيري مفاهيم شيمي نشان مي دهد با توجه به پاسخ هاي دانش آموزان مطالبي كه فهم 

لش آن برايشان مشكل است و چالشي در زمينه ي يادگيري ايجاد كرده اند مشخص مي شوند و مي توان راه كار هايي براي از بين بردن اين چا

  .ها و فهم بهتر مطالب پيش بيني كرد 

مي دانيم كه با توجه به تنوع زياد هدف هاي آموزشي و رفتاري و هم چنين تفاوت نسبي امكانات و محدوديت هاي مدارس و باالخره نا 

هر فن تدريس براي . كرد همساني ويژگي هاي فردي دانش آموزان نمي توان الگوي واحدي را براي رسيدن به هدف هاي نهايي آموزشي ارائه 

هدف آموزشي خاصي مناسب است و عواملي مانند ويژگي هاي فراگيران ، ورزيدگي و آگاهي معلم ، فراهم بودن امكانات و منابع مناسب يا 

ي دراين بين يك.  تعداد دانش آموزان كالس و حتي ميزان وقت تعيين شده براي آموزش همگي در انتخاب يك فن تدريس مؤثر هستند

 .ازعوامل مهم واصلي كه كم تر به آن توجه مي شود ساختار كتاب درسي است 

  

  ضرورت تحقيق

بارها ديده شده كه در كالس درس شيمي با وجود دبيران مجرب و شايسته دانش آموزان عالقه اي به درس شيمي نشان نمي دهند ، يا 

به ادامه ي تحصيل در رشته ي شيمي ندارند و رشته هاي ديگر را براي زماني كه صحبت از ادامه ي تحصيل و شغل آينده مي شود تمايلي 

. تا دانش آموزان ارتباط درستي با محتواي كتاب درسي برقرار نكنند آموزش به نحومطلوب صورت نمي گيرد. ادامه ي تحصيل ترجيح مي دهند

انش آموزان به مباحث مشخصي ازكتاب يا قسمت هايي است پرسش نامه اي كه دراين زمينه طراحي شده موارد متعددي مانند ميزان عالقه د

كه فهم آن براي دانش آموزان مشكل تراست و همراه بودن آزمايش براي آموزش مفاهيم آن ضروري تر بنظر مي رسد و  هم چنين بخش هايي 

  . كه دانش آموزان را به ادامه تحصيل دررشته شيمي عالقه مند كرده است را نشان مي دهد

الع ازموارد فوق مي توان روش هاي متنوعي طراحي كرد تا هنگام تدريس بخش هاي مختلف اثربخشي يادگيري را افزايش داده و با اط

  .نهايتا ميزان افت تحصيلي درس شيمي را تا حدودي كاهش داد
  

 روش گردآوري داده ها

مدرسه ي 21ول به تحصيل دوره ي متوسطه در غدانش آموز مش 1540پرسش نامه از به وسيله ي  سنجيبر اساس نظر پژوهش حاضر

 ادامهنتايج آماري استخراج شده در . انجام گرفت  1388سال ارديبهشت ماه در اعم ازدولتي وغيرانتفاعي به صورت غيرگزينشيشهرتهران 

  .آورده شده است
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 به نام خدا 

پرسشنامه ي بررسي اثربخشي كتاب هاي شيمي دبيرستان از نگاه دانش آموز 

 

      نام و نام خانوادگي دانش آموز :                                           نام مدرسه:                                 پايه و رشته: 

 

) مطالب كدام بخش از كتاب شيمي امسال شما : 1     

) 5فصل () 4فصل() 3فصل() 2فصل() 1فصل(پرسش 

(براي پايه 

دوم) 

     آ) بهتر توضيح داده شده است ؟  

     ب) تمايل بيش تري براي مطالعه ي آن داريد؟  

پ) بيش تر شما را به فكر وامي داردو در حل مسايل روزمره 

ياري مي دهد؟ 

     

     ت) شما را به تحصيل در رشته شيمي عالقه مند كرده است؟ 

ث) داراي مثال هاي كافي و تمرين هاي واضح و روشن 

است؟ 

     

ج) براي يادگيري آن همراه بودن آزمايش را ضروري مي 

دانيد؟   

     

     چ) برروي مطالب كدام فصل (ها) بايد تأكيد بيش تري شود؟ 

     

) براي يادگيري كدام قسمت ها بازديد علمي را ضروري مي دانيد؟ 2    

) براي يادگيري كدام قسمت ها استفاده از وسايل كمك آموزشي را ضروري مي دانيد؟ 3    

  ؟وجود ندارد) ما بين مطالب وموضوعات كدام يك از كتاب هاي شيمي دبيرستان پيوستگي الزم 4    

وپيش        ج) 2         ث) شيمي3و2وپيش          ت) شيمي 1         پ) شيمي 3و1        ب) شيمي 2و1    آ) شيمي 

وپيش         3شيمي
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پيشنهادات تجزيه وتحليل داده هاو  

 

امتياز كم تري نسبت به سايرفصل ها كسب كرده ، علت آن را مي توان به متفاوت بودن  )1(كتاب شيمي 3د كه فصل مشاهده مي شو

  .دانست ي ديگرمطالب وساختار آن نسبت به فصل ها

ود و نتايج تحقيق هايي در رابطه با مطالب متنوع به دانش آموز داده شروشي كه مي تواند درفهم مطالب اين فصل مهم باشداين است كه 

ارجاع يك پروژه عملي در زمينه ي زباله هاي زيست تخريب پذير و يا زباله هاي قابل آموز در كالس ارائه شود ويا با  تحقيق توسط خود دانش

   .بازگرداني يا قابل بازيافت از آن ها خواسته شود تا پس از اتمام كار نتايج به دست آمده رادر كالس تحليل و تفسير كنند
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و ورود به ساختار اتم كه از مباحث مشكل براي ) 2(براي تدريس فصل اول كتاب شيمي توجه به نتايج نظرسنجي پيشنهاد مي شود  با

 ذكرو اثرانگشت و با بررسي طيف نشري خطي و تشابه آن با الگوي هدانش آموزان است ابتدا طي مقدمه اي اهميت ساختمان اتم را مطرح كرد

با  نور ستارگان و پيش بيني دماي سطحي آن ها با استفاده از رنگ نورشان تا حدودي زمينه هاي الزم را در ذهن دانش مثال هايي در رابطه 

سپس كاربرد دستگاه طيف بين را در تجزيه نور ستارگان ، وجود نوارهاي تيره در طيف و توضيح اينكه بعضي از طول موج  ،آموز ايجاد كرد

ان توسط گاز هاي موجود در اتمسفر آن جذب شده اند ، پس با اين بررسي مي توان تركيب اتمسفر آن ستاره را هاي نور منتشر شده از ستارگ

اين گونه مطالب كه از قبل توسط معلم آماده شده و اطالعات بيش تري را در اختيار دانش آموز قرار مي دهد انگيزه ي الزم را .پيش بيني كرد

  .   حث در آن ها به وجود مي آوردابراي فرا گيري ما بقي مب

از دانش آموزان مي خواهيم اسامي عنصر ها و جرم اتمي آن ها را فهرست كرده بر حسب  )2شيمي  2فصل ( براي آموزش جدول تناوبي 

سپس مفاهيمي را )اين كار را مي توان به كمك پوستر هاي جدول تناوبي انجام داد ( حالت فيزيكي در دماي اتاق آن ها راطبقه بندي كنند 

كه قرار است آموزش داده شوند بررسي و كم كم به ساختار هر دسته مرتبط مي كنيم به اين ترتيب مفاهيم به تدريج اصالح شده يا گسترش 

ه بايد براي نكته ي مهم اين است كه در روش هاي به كار رفته نبايد پاسخ درست را به سهولت در اختيار دانش آموز قرار داد ، بلك. مي يابند 

براي درك بيش تر .اصالح پاسخ ها فرصت هاي جديدي در اختيار آن ها گذاشت و پس از دريافت پاسخ درست سؤال جديدي مطرح كرد 

  .مطالب بايد بازخورد مناسبي به دانش آموزان بدهيم و اين بازخورد را با تشويق همراه كنيم 

  

 
  

دانش آموز با اين . م ضريب تبديل و استفاده از آن به جاي تناسب شروع مي شود مشكل از استوكيومتري و مفهو) 3(شيمي  1درفصل 

روش آشنايي ندارد حتي در بعضي موارد پس از چند هفته استفاده از ضريب تبديل براي حل مسئله هنوز هم ديده مي شود كه برخي از دانش 

در روش زير براي . ن را هم سادگي و بي دردسر بودن آن ذكر مي كنند آموزان محاسبات استوكيومتري را با تناسب انجام مي دهند و دليل آ

بيان ضريب تبديل و استفاده از طرح واره براي حل مسئله معموالً نيمي از مسير طي شده و مابقي عددگذاري صحيح و به دست آوردن جواب 

  .است

ين روش در همه ي محاسبات به همراه عدد يكا را هم وارد مي در اين روش ابتدا مفهوم تحليل ابعادي را توضيح مي دهيم و اين كه در ا

كنيم و همان گونه كه اعداد در هم ضرب و تقسيم مي شونديكا ها هم در هم ضرب يا باهم ساده مي شوند در نتيجه پس از حل مسئله با توجه 

ضريب . روشي است كه مبتني بر ضريب تبديل است تحليل ابعادي . به يكاي به دست آمده مي توان از درستي محاسبات اطمينان حاصل كرد 
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دو ضريب تبديل    bبا  aتبديل كسري است كه از يك هم ارزي به دست مي آيد هم ارز بودن يا تساوي 
b

a
يا    

a

b
را نتيجه مي دهد اين  

  . مولي از طرح واره ي زير استفاده مي كنيم –در روابط مولي . گي دارد كه از كدام ضريب تبديل استفاده كنيم به صورت مسئله بست

  

  

  

  .يا در روابط جرمي جرمي از طرح زير استفاده مي كنيم 

  

  

به همين ترتيب در ساير مسايل استوكيومتري بسته به نوع موضوع مي توان طرح واره هاي مناسبي تنظيم كرد و سپس به حل مسئله 

  .پرداخت

  

 
  

براي دانش آموزان به دليل نزديك شدن به زمان  4و 3تاب پيش دانشگاهي علي رغم كاربردي بودن وجذابيت مفاهيم فصل درمورد ك

اين مطلب باعث . با سرعت بيش تر و بدون حل تمرين هاي متنوع تدريس مي شودمعموالفصل هاي پاياني  كنكورواسترس باالي دانش آموزان،

  .فصل اختصاص يابد اين دوكه در صد پاييني از آرا به  شده

 مول خواسته شده مول داده شده

طالعات مسئلها لهه ي مسئخواست   
 ضرايب معادله ی

 موازنه شده

ضرايب معادله ي  مول داده شده جرم مولی جرم داده شده

 موازنه شده
شدهمول خواسته   

 جرم مولي جرم خواسته شده
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  نتيجه گيري

است معلم مجرب همواره وقت بيش تري را صرف توضيح و نمايش جديديكي ازمهارت هاي معلم همواره در شروع تدريس وورود به مطلب 

وع و مختلف يا نمايش مطلب جديد مي كند حال اين توضيح مي تواند به صورت ارائه مطلب با گام هاي كوتاه يا فراهم كردن مثال هاي متن

  .فيلم و غيره باشد 

ر درپايان تدريس معموالً اشتباه هنگامي به وجود مي آيد كه معلم از دانش آموزان مي پرسد مطلب را ياد گرفته اند يا سؤالي ندارند؟ و اگ

ؤال هاي بيش تري طرح مي كند تا در صورتي كه معلم مؤثر س. كسي سوال نداشت تصور مي كند كه همه مطالب را به خوبي ياد گرفته اند 

الزم به .و به همه ي دانش آموزان فرصت پاسخ مي دهد ارزشيابي پاياني مي كنددرك دانش آموزان را كنترل كند و زمان بيشتري را صرف 

تمرين هاي  توضيح است كه يادگيري زماني كامل مي شود كه دانش آموز خودبه صورت مستقل و بدون كمك و يا بازخوردي از طرف معلم

  .درس جديد را انجام دهد
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