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  چكيده

 كمك كردن به دانش آموزان براي كسب مهارت هاي زندگي، حل مسئلهآموزش شيمي و نقش آن در د اهميت در اين مقاله ابتدا در مور

ي قلمروي  محدوده و سپس آموزش شيمي از لحاظ لغوي مورد بررسي قرار گرفته.كاوشگري و ارتقاي سطح سواد شيمي پرداخته شده است،

، ايجاد تفكر ، درست انديشيدن ، استدالل كردن ، نتيجه گيري كردن نسانش در ارتباط با پرورش فكر امطالعه و پژوهآموزش شيمي كه شامل 

معيارهاي درست  اين موضوع كه آموزش شيمي  چنين هم.است  هشدعرفي است م ....،  نيك بختي فرد و جامعه و گسترش مرزهاي دانش و

اشاره را تعيين مي كند يادگيري  افت هاي تدريس وظر و،نظريه ها، خط مشي ها ، مهارت يبراي انتخاب محتوي درسي وبرنامه هاي آموزش

تصميم گيري براي انتخاب يكي از راهبردهاي آموزشي از ميان و اينكه پرداخته  راهبردهاي آموزش شيمي به بررسي كليسپس  ،ده گردي

ش و تجارب پيشين دانش آموزان، راهبردهاي گوناگون مستلزم اين است كه معلمان متغيرهايي نظير برنامه ي درسي، هدف هاي آموزشي، دان

چنين تصميمي به ارزش يابي هايي وابسته است كه از دانش آموزان كه .سبك هاي يادگيري و سطح رشد ذهني آنان را مورد توجه قرار دهند

راهكارهايي براي وه اشاردر دوره متوسطه  مشكالت آموزشيبرخي از در پايان نيز به و.مرتبط استنيز  به عمل مي آيد و با هدف هاي آموزشي

 .افزايش كيفيت آموزشي دراين مقطع پيشنهاد داده شده است

  

 ، شيمي آلي نظام ارزشيابي ، ،يادگيري  –فرآيند ياددهي  ،راهبردهاي آموزشي  ، آموزش شيمي :كليدي هاي واژه

  

   مقدمه

و كشورهايي توسعه يافته تر . نش و فناوري استقرن بيست و يكم عصر انفجار اطالعات و پيشتازي دا ،به اعتقاد بيشتر صاحب نظران

وشاخه هاي آن از جمله علوم به اندازه كافي توجه  خواهند بود كه از آموزش هاي پيشرفته تري برخوردار باشند به همين دليل بايد به آموزش

و به كار گيري مفاهيم و روش هاي نوين و براي بهينه سازي فعاليت آموزشي و حذف شيوه هاي سنتي و غيركارآمد  يكامالً جد يهو نگا. شود

در كشور ما نيز به دليل وضعيت مناسب و زمينه ي مستعدي كه علم .پيشرفته در همه ي مراكز آموزشي از مدارس تا دانشگاهها به عمل آورد

توسعه  ،ند تأثير عميقي در پيشرفتشيمي دارد چنانچه اين علم از جايگاه شايسته برخوردار شود و زمينه ي ايفاي نقش آن فراهم گردد مي توا

علم شيمي آن چنان آموزش داده شود كه  گرددابراين در رويكردهاي آموزشي جديد تالش مي بن  ]1[صنعتي و اقتصادي داشته باشد ،علمي

فيزيكي و هوشمندانه با ارتباط آن با زندگي، صنعت، فناوري و جامعه مورد تأكيد قرار گيرد و دانش آموز در يك فضاي كالسي مناسب، به طور 

هدف اصلي از در واقع بتواند آموخته هاي خود را در فعاليت هاي زندگي و مشكل گشايي مورد استفاده قرار دهد  ومواد آموزشي تعامل داشته 

وزان كمك دانش آمبه ، يادگيري شيمي –آموزش شيمي در دوره ي متوسطه اين است كه فعاليت هاي انجام گرفته در فرآيندهاي ياددهي 

در اين رويكرد، شيمي در خدمت . كند تا در كسب مهارت هاي زندگي، حل مسئله، كاوشگري و ارتقاي سطح سواد شيمي آموزش ببينند

  ]2[ .آموزش است و از جاذبه هاي علم شيمي براي پيشبرد اهداف آموزشي بهره گرفته مي شود
  

  آموزش شيمي •

اين  است كه در"  Instruction"كلمه واژه ي مترادفل از آموزش بيشتربرداشت او. دارد درباره ي آموزش شيمي دو برداشت عمده وجود

تدريس  يادگيري و حالت هاي تعاملي و فعال بين اين دو است و به تعبيري الگوها و روش  هاي _حالت منظور ازآموزش  فرآيندهاي ياددهي 
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ميان رشته  رفته مي شود و اين برداشت به يك حوزه ي فعاليتي و رشد علميمترادف گ" Education "در برداشت دوم آموزش با كلمه ي.است

در . ارتباط دارد كه ضمن اينكه برداشت اول را هم شامل مي شود داراي ويژگي هاي مهم ديگر ي نيز است» آموزش شيمي « اي با عنوان 

و  برنامه ريزي ، سنجش و ارزشيابي در روش هاواقع آموزش شيمي عبارت است از مجموع فرآيندهاي علمي كه شامل هدف گذاري، 

است  به معناي تدريس "Teaching" يادگيري شيمي در دوره ها و سطوح گوناگون است  و اين برداشت فراگير تر از واژه _راهبردهاي ياددهي 

   ]3[  .كه بخشي از فرايند آموزش شيمي است

  :يك از قلمروهاي زير است از يك ديد كلي آموزش شيمي شامل مطالعه و پژوهش در هر

به طور ( هدف هاي آموزش شيمي در ارتباط با ،پرورش فكر انساني ، نيك بختي فرد و جامعه و گسترش مرزهاي دانش  �

است تا بتوان دانش آموزاني خالق ، مبتكر و سازنده تربيت ... كلي ايجاد تفكر ، درست انديشيدن ، استدالل كردن ، نتيجه گيري كردن و 

 )كرد

 معيار درست براي انتخاب محتوي درس و برنامه هاي آموزشي �

 )نظريه ها و خط مشي ها ( روش هاي تدريس و يادگيري  �

 )مهارت ها و ظرافت ها ( شگردهاي تدريس و يادگيري   �

  ]    4[ .رزشيابي از آموخته هاي فراگيرندگان به عنوان نتيجه كار معلمان ، برنامه هاي آموزشي و مدرسها  �

تـوان اهـداف كلـي     هاي صورت گرفته مـي  ريزي درسي شيمي و نيز نياز سنجي تناد فلسفه آموزش شيمي، اصول حاكم بر برنامهبه اس

 :متوسطه را به شرح زير عنوان كرد درس شيمي در دوره

 حيطه شناختي) الف

  هاي علم شيمي؛ ها و نظريه آموزش مفاهيم اساسي، برخي واقعيت  .1

  ميايي و ارتباط آنها با زندگي انسان و محيط زيستشناخت برخي مواد شي  .2

  بندي آنها هاي شيميايي و آموختن اصول ساده طبقه درك تنوع تركيب   .3

  هاي شيميايي و نقش انرژي در آنها دريافتن ماهيت تغيير و تبديل   .4

  ي مؤثرندآشنايي با بنيادهاي اوليه منابع مهم شيميايي به ويژه صنايعي كه در اقتصاد مل   .5

هاي گونـاگون در   تشخيص و ارزيابي نيازها و شرايط برخي حرف و مشاغل وابسته به شيمي و صنايع شيميايي و همچنين تشخيص فرصت   .6

  .اين قلمروها

  هاي يادگيري مهارت  حيطه) ب

حدودي افراد كاردان و مفيد بخ حال خود و جامعه  آموزان تا ها و رشد استعدادهاي بالقوه به نحوي كه دانش توانايي كشف و پروراندن عالقه  .1

  تربيت شوند؛

  ها و مهارت هاي الزم براي يادگيري مادام العمر؛ هاي يادگيري و كسب عادات و نگرش آموختن روش .2

تجزيـه و تحليـل آنهـا بـه     تقويت توانايي برقراري ارتباط ا افراد يا به عبارت ديگر توانايي بيان نظرهاي خود و دريافـت نظرهـاي ديگـران و      .3

  هاي بحث شفاهي، كتبي، رسم نمودار و غيره؛ شيوه

  آشنايي با كار تحقيقي دانشمندان؛   .4

  گشايي؛ روش مهارت هاي علمي، توانايي برخورد با مسائل و مشگل  .5
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  دگي و مهارت هاي مورد مياز؛هاي مستمر دانش، گسترش فناوري و تغيير متوالي در شرايط زن آمادگي براي انطباق با دگرگوني   .6

  .هاي علمي اي از واقعيت تقويت توانايي مفهوم سازي و انجام تعميم هاي محتاطانه با استفاده از مجموعه  .7

  هاي عملي حركتي و مهارت -حيطه مهارت هاي رواني) ج

  يادگيري مباني علم شيمي در سطح مقدماتي؛   .1

  ل آزمايشگاهي و كسب مهارت در به كار بستن آنها؛يادگيري اصول صحيح استفاده از وساي  .2

  فراگيري فنون، رعايت نكات ايمني و عادت بر اجراي درست آنها؛  .3

  هاي آزمايشگاهي و عملي در زندگي روزمره؛ پرورش عادت به نظم و ترتيب و نظافت در فعاليت   .4

  هاي روزمره زندگي؛ توانايي استفاده از ابزار و وسايل ساده شيميايي در فعاليت   .5

  هاي آزمايشگاهي؛ تقويت روحيه تعاون و همكاري گروهي در انجام فعاليت  .6

  .عادت به تنظيم گزارش هاي درست آزمايشگاهي و تحقيقي  .7

  هاي مطلوب حيطه ارزشي و كسب نگرش) د

  متي، رفاه و خود اتكاييامين سالارج نهادن به نقش علم در شناخت جهان، عظمت خلقت و اهميت علم شيمي در ت  .1

سـت بـراي نسـل فعلـي و     شناسي و تشخيص نظام بديع عالم طبيعت و احساس مسئوليت نسبت بـه حفـظ محـيط زي    گذاري به زيبايي ارج  .2

  هاي بعدي نسل

  هاي محتاطانه گيري يم انجام تصم وسيله افراد براي تجزيه و تحليل يك موقعيت و ارج نهادن و اعتماد به مدارك و شواهدي كه شخصاً يا به .3

  غرض رسيدن به نوعي داوري شخصي بيها به منظور  ها و رقيق بودن مشاهده توانايي ارزيابي و بررسي صحت داده  .4

همچنين اعتقاد به اينكه هر يك از افراد جامعه مي تواند در كار . قبول اين نكته كه مهارت هاي تخصصي مربوط به كار، ارزش و اعتبار دارد  .5

  ي و جامعه بزرگ كشوري و جهان دهدخود، نوعي خدمت به اجتماع كوچك محيط

  اي هاي روزمره زندگي و حرفه صحنهها در  پروراندن اعتماد به نفس و عالقمندي براي به كار بستن اتكارات شخصي و آموختن  .6

هاي  برد آن در خدمت به رفاه و رفع گرفتاري ها و بحرانارج و اعتبار قائل شدن براي محققان و دانشمنداني كه به پيشرفت دانش شيمي و كار

 .اند زندگي افراد بشر كمك كرده

  

  شيمي راهبردهاي آموزش •

به عبارت ديگر، مجموعه ي مهارت ها و . ، رويكرد معلم را در رسيدن به هدف هاي آموزشي تعيين مي كننديراهبردهاي آموزش 

تواند متناسب با شرايط كالس و موضوع درسي، يك يا تعدادي از آن ها را برگزيند و به كمك ند كه يك معلم مي رشگردهايي را در بر مي گي

  .آن ها در راستاي هدف هاي برنامه ي درسي و در قالب طرح درس از پيش تبيين شده ي خويش، محتواي پيش بيني شده را آموزش دهد

تصميم گيري براي انتخاب يكي از راهبردهاي آموزشي از ميان . دانواع راهبردها و روش هاي معروف آموزش را نشان مي دهجدول زير

راهبردهاي گوناگون مستلزم اين است كه معلمان متغيرهايي نظير برنامه ي درسي، هدف هاي آموزشي، دانش و تجارب پيشين دانش آموزان، 

زش يابي هايي وابسته است كه از دانش آموزان به چنين تصميمي به ار. سبك هاي يادگيري و سطح رشد ذهني آنان را مورد توجه قرار دهند

  .عمل مي آيد و با هدف هاي آموزشي مرتبط است
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  روش هاي آموزشي  راهبردهاي آموزشي

  حل تمرين ، پرسش و پاسخ،  مرور اجمالي رئوس مطالب،  سخنراني و توضيح مطالب،  ارائه ي نمايش  آموزش مستقيم

  حل مسئله،كاوشگري هدايت شده، كشف مفاهيم،ق نقشه هاي مفهوميمفهوم سازي از طري  آموزش غير مستقيم

  شبيه سازي،  ساخت مدل، ، پژوهش علمي، آزمايش هاي هدايت شده  )انجام آزمايش(آموزش تجربي 

  اجراي طرح هاي عملي، تكليف منزل ،  ارائه ي مقاله و گزارش، آموزش با كمك رايانه  مطالعه ي مستقل

  تشكيل گروه هاي كوچك دانش آموزي،بحث و گفت و گو ،  ياري ادگيري گروهي به صورت همي،  بارش مغزي  تعاملي

  

  :يك معلم شيمي، براي انتخاب و بهره مندي مناسب از راهبردهاي آموزشي، بايد به آمادگي هاي زير دست يابد 

يطه ي دانشي، مهارتي و نگرشي آشنا فلسفه آموزش علوم تجربي به ويژه شيمي را بداند و با هدف هاي كلي و جزئي كتاب در ح -1

 .باشد

دانشي با در واقع داراي . دانش نظري و توانايي هاي عملي الزم و كافي داشته باشد ،يادگيري –ياددهي  فرآيند درباره ي شيمي و -2

 .باشد )PCK(محتواي تربيتي 

 .نسبت به علم شيمي نگرش مثبت داشته باشد و آن را با شور و اشتياق آموزش دهد -3

 .وانايي ارائه ي جذاب، چالش برانگيز و مناسب مطالب علمي را داشته باشدت -4

 .پيش از تدريس، طرح درس خود را تهيه نمايد و ميزان موفقيت خود را پس از هر تجربه تدريس به كمك آن ارزيابي كند -5

 .از روش هاي تدريس و ارزش يابي گوناگونو متناسب با محتوا و كالس بهره گيرد -6

 .داشته باشد و خود آينه ي تمام نمايي از كاربرد مهارت هاي فرآيندي باشد الگو مانندنقشي يمي در آموزش ش -7

 .نابع علمي مناسب، روز آمد و با كيفيت در اختيار داشته باشد -8

 .درك عميقي از نقش صنعت و شيمي دان ها در زندگي روزانه و در آموزش شيمي داشته باشد -9

 .ش آموزان به منزله ي يادگيرندگان فعال همراه با هم، كار كنندمحيطي فراهم آورد كه خود و دان -10

 .براي همه ي دانش آموزان فرصت يادگيري مناسب و متناسب فراهم كند -11

 .دانش آموزان را به پژوهش و مطالعه بر روي پديده هاي واقعي در كالس درس، بيرون از كالس يا در آزمايشگاه ترغيب كند -12

 .شيدن دانش آموزان بر آن چه آنان ياد مي گيرند، تأثير مي گذاردآگاه باشد كه شيوه ي اندي -13

 .آگاه باشد كه فهم و درك دانش آموزان بر اثر شركت فعال در فعاليت هاي اجتماعي گسترده و عميق مي شود -14

سئوليت وي در فرآيند اين كار نه تنها از م. دانش آموزان را به خود ارزش يابي ترغيب و آنان را در اجراي اين مهم راهنمايي كند -15

 .سنجش و ارزش يابي نمي كاهد، بلكه آن را افزايش مي دهد

براي گسترش دانش خود در زمينه ي آموزش اثر بخش شيمي، بايد با همكاران خود در همان پايه و ديگر پايه ها گفت و گو كند  -16

 .و به تبادل نظر بپردازد

شناسي و زمين شناسي در همان پايه يا در ديگر پايه ها همكاري و  با معلمان ديگر درس هاي مرتبط، همچون فيزيك، زيست -17

 ]2[ . .گفت و گو داشته باشد
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  بحث  

   :دوره متوسطه در آموزش شيميموانع و مشكالت  •

  .اشاره مي گردددر اين قسمت به پاره اي از مشكالت كه سبب عدم كارايي كافي آموزش شيمي در دوره متوسطه شده 

سايه ي آن بر آموزش شيمي احساس مي شود اين است كه اهدافي كه در آموزش و پرورش به عنوان هدف هاي  يكي از مشكالتي كه

به ميان مي گيري مي كنيم و هنگامي كه پاي آموزش عالي  غايي و كلي تعريف مي شوند همان اهدافي نيستند كه در آموزش عالي آنها را پي

باعث مي شود كه دانش  يو اين مسائل آموزش.موزش و پرورش مرتبط نيست گام برمي داريمآيد مثل اين است كه در مسيري كه خيلي به آ

  ]6[ .آموزان در دوره متوسطه اغلب به دنبال كسب نمره در پي راه هايي باشند كه در كوتاه ترين زمان به هدف مورد نظر خود برسند

زندگي هيچ پيوند و ارتباط معنادار و قابل ملموسي  مسئله ديگر اين است كه معموالً بين آموزش شيمي و كاربرد آن در �

به همين دليل عنوان هاي آموزشي را بايد چنان تعيين نمود كه فراگيران بتوانند از . براي دانش آموزان و حتي دبيران وجود ندارد 

ي بايد بتواند فراگيران را براي زندگي راحت تر در جامعه آماده به عبارت ديگر برنامه درس. آن در زندگي روزمره ي خود بهره برند

  ]7[دساز

نبود منابع اطالعاتي يكسان و هدفمند براي معلمان در كشور سبب شده كه در بعضي از مباحث معلمان بسته به سليقه و  �

معلمان در كشور كمك نموده و  هماهنگ نمودن تدريس به  تمايل خود مطالب را آموزش دهند كه كتاب راهنماي معلم مي تواند

  .به معلمان شيوه هاي درست ارزشيابي را آموزش و يك يا چند روش تدريس را به آنها معرفي و شيوه ي اجراي آنها را آموزش دهد

در حالي كه مي توان براي هر دانش  ،اطالعات اندك دبيران در زمينه ي تنوع الگوهاي تدريس نيز مشكل ديگري است �

ها ، چارچوب ذهني و يادگيري هر دانش آموز با دانش  يادگيري جداگانه اي تعريف كرد چرا كه ديدگاه –ي ياددهي  آموز پرونده

به همين دليل بايد از . آموز ديگر متفاوت است و بنابراين پاسخ گويي به آنها و ارزشيابي هر يك از آنها با ديگران تفاوت دارد

  .كاستي هايي ديده مي شودما يو از اين نظر در نظام آموزش. الگوهاي متنوعي در تدريس استفاده شود

يكي از اشكاالت ديگر در امر آموزش شيمي در كشور ما خصوصاً در پايه ي سوم و چهارم اضطراب كنكور و زمان تدريس  �

ول و دوم و خصوصاً البته براي كالس هاي پايه ي ا. ر به معلمان اجازه ي شيوه هاي تدريس موفق را مي دهدت كوتاه است كه كم

مي توان در همان زمان ... وضعيت تحصيلي دانش آموزان و  ،پايه ي اول بر اساس شرايط مدرسه ، برنامه ريزي مديريت مدرسه 

و  لگوي تدريس را بر اساس شرايط موجود اجراء كرد و حتي از دانش آموزاني كه داراي طراحي هاي، اپيش بيني شده براي تدريس 

  ]6[ .ده نمودااز مطالب درسي استف بعضي و تدريس ب هستند براي طراحيخو ايده هاي 

حذف ساعت آزمايشگاه ، از ديگر مشكالت آموزشي  وه در مدارس دولتي محدوديت وسايل كمك آموزشي به ويژ مشكل �

فرصت كافي براي  ت آموزشي هر يك از كتاب ها افزايش يابد تا دبيرعاسبايد  .بيان گرديده است مرتباست كه توسط معلمان 

 .پرداختن به كارهاي عملي در آزمايشگاه را پيدا كند

بايد مسئولين سازماندهي معلمان توجيه شوند كه آزمايشگاه به افرادي با تخصص در رشته هاي مورد نظـر از جملـه شـيمي     "ضمنا

در اين شرايط و با توجه به محـدوديت  .ودنيازمند است و در نمودار مالي مدارس بودجه اي مشخص به بخش آزمايشگاه اختصاص داده ش

ي كـه كـار عملـي سـبب     واز آنجاي .و امكانات آزمايشگاه معلم نمي تواند براي تدريس به نحو مطلوب از آزمايشگاه استفاده كند ،زمانفضا

مل آوردو نمره جداگانه اي به ظام سنجش و ارزشيابي بايد به گونه اي اصالح گردد تا بتوان از كار عملي نيز ارزيابي به عخالقيت مي شودن

اظهار نظرهاي برخي مسئولين آموزش و پرورش مبنـي  بايداذعان كرد  كه "ضمنا .نام نمره آزمايشگاه در كارنامه ي تحصيلي منظور گردد

يي اقتصـادي بـر   جو اي آزمايشگاه مجازي به جاي تجهيز آزمايشگاهها به مواد آموزشي با هدف صرفه افزارهاي رايانه بر جايگزين كردن نرم

 .مغفول ماندن بيشتر آزمايشگاههاي مدارس دامن زده است
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ش آموزاني كه شيمي و اني يكي از ديگر مشكالتي است كه خصوصاً براي دكمبود مباحث شيمي آلي در كتاب هاي درس �

به اين امر بيش  رود مياميد . مي كند مشكل ساز خواهد بود انتخاب دردانشگاه  گرايش هاي آن را به عنوان رشته ي تحصيلي

  .از پيش توجه شود

دوره هاي ضمن خدمت معلمان غالباً صوري بوده و تنها براي پر كردن ساعات ارزشيابي است و معموالً اين دوره ها به  �

صورت محدود و در زماني نامناسب برگزار مي شود و شايد يكي از داليل پايين بودن كيفيت اين دوره ها جدي نبودن ارزشيابي 

ين دوره ها اگر ا .ر اين دوره ها مي باشد يعني معلمان موظف نيستند كه پس از دوره ها يك كار عملي پر محتوي ارائه دهند د

به نظر مي رسد با الزام ارائه يك كار عملي خوب   ]8[ .ي انجام مي شد از بازده ي بيشتري برخوردار بودبه شيوه ي اقدام پژوه

 ،دوره ضمن خدمت با ارزشيابي مناسب  گيزه و تالش بيشتري پيدا مي كنند و در واقع ارائه يان معلماندر پايان هر دوره ،

  .ضروري به نظر مي رسد

عدم آشنايي كافي اكثر دبيران با زبان انگليسي و در نتيجه عدم استفاده ي مطلوب آنها از سايت هاي آموزشي ضرورت  �

لعه ي منابع  را مي رساند چرا كه اين امر مي تواند در تحقيق و مطا ي ضمن خدمت آموزش زبان انگليسي هاي برگزاري دوره

نرم  ودرسي جديد بسيار موثر و سودمند باشد زيرا با استفاده از آن معلمان راحت تر مي توانند به جست و جوي منابع ، مقاله ها

  .بپردازند افزارها

مثالً  ، يادگيري –فرآيند ياددهي ي درسي و در نتيجه  تدوين كتاب ها در و ارتباطات عدم استفاده از فناوري اطالعات �

، فناوري نانو ، فناوري زيستي و تالش براي آشنا كردن دانش آموزان با جديد هم چون شيمي هسته اي  ي هاي  در مورد فناور

 .ا استفاده شودتري در تدوين كتاب ه ملموسشيمي حيات و دارو سازي توجه خاصي صورت نگرفته است  از مباحث كاربردي و 

هاي محتوايي را به طور  CDبسياري از معلمان دوست دارند از منابع توليد الكترونيكي استفاده كنند به همين دليل بايد  �

هايي با كيفيت باال را توليد CDو براي اين امر بايد تيمي از معلمان زبده و متخصصان كامپيوتر را تشكيل داد تا . غني توليد كرد

بحث و پرسش و پاسخ . ند و در اختيار معلمان قرار دهند به گونه اي كه در هر زمان و هر مكاني قابل استفاده باشدو مديريت كن

  .در اين محتوي مي تواند بسيار مفيد باشد

م هماهنگي بين مفاهيم كتاب هاي عد .به ارتباط تنگاتنگ شيمي با علوم ديگر به خصوص فيزيك و زيست تاكيد شود �

  .هاي ديگر و به خصوص فيزيك و در مبحث ترموديناميك كه بايد به آن توجه خاصي مبذول گردد شيمي با كتاب

ساعت در هفته تدريس داشته باشند چه به  36مجبورند  آنهابهبود بخشيدن به وضعيت معيشتي معلمان چرا كه گاهي  �

  لعه ي شيوه هاي نوين تدريس رصت كافي براي مطاكه نتيجه اين امر عدم ف ...و  صورت اضافه كار يا كار در آموزشگاههاي خصوصي

بهتر است شرايطي فراهم گردد تا معلمان بتوانند با فراغ بال بيشتر به مطالعه ي مقاله هاي آموزنده بپردازند و شايد اگر در  .مي باشد

ي شد كيفيت آموزشي همه ي آموزش و پرورش هم مانند وزارت علوم و فناوري براي معلمان ساعت مطالعه و تحقيق قرار داده م

   .مي رفت ترمعلمان باال

در واقع . تشكيل مدارس مختلف و تفكيك دانش آموزان ، آنها را از يك رقابت سالم و رشد عاطفي دور كرده است �

ي و همه ي معلمان بايد بتوانند با امكانات مساو. شخصيت علمي ، عاطفي و اجتماعي دانش آموزان در كنار يكديگر شكل مي گيرد

  .معلم بهترين مشاور براي دانش آموز است در اين موردرشد دهند وبرابر استعدادهاي ناشناخته را در دانش آموزان كشف كرده 

 آلي روش تدريس خاص را مي طلبد و شايد با يك روشو شيمي فيزيك ،تجزيه  ،شاخه هاي مختلف شيمي مثل معدني  �

هم فكري و  ، طق مختلف شهرها اتشكيل گروههاي جداگانه مربوط به هر شاخه در من توان به تدريس همه ي آنها پرداخت ، لذا بان

  .مؤثر باشد مشاوره در اين زمينه مي تواند در برآوردن نياز به روش هاي جديد

رسيدن به اين هدف معلمان بايد داراي طرح درس براي مباحث درسي كه  يايت معلمان در جهت برگزاري اقدام پژوههد �

د نو بتوان برده ضعف و قوت اجراي تدريس خود پينقاط د و بوسيله ي آن به نقابل اجراء در كالس درس باش وو عملي  هاي دقيق

  ]9[ .خود را برطرف كنند يمشكالت آموزش
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نمره برگه كه دوم  پاياني نيم سال راست كه خصوصاً دارزشيابي  نظاممشكل در امر آموزش ،  ترين جدي و مهم ترين �

هاي فعال به شيوه هاي سنتي قديم  است سبب مي شود كه معلم به جاي استفاده از روش 1مره مستمر ضريب ضريب شش و ن

ره بهتري بياورد در صورتي كه اگر ضريب نمرات مستمر و پاياني هر نيم سال با يكديگر بتواند از برگه نمبپردازد تا دانش آموز 

و كارهاي عملي پرداخته و  ،تحقيقو دانش آموز بدون دغدغه خاطر به پژوهش معلم ، رويا حداقل ضرايب نزديك به هم داشتندبراب

 .اين نكته اي است كه بسياري از دبيران به آن اذعان دارند ،معلم نيز براي آموزش از روش هاي تدريس متنوعي استفاده مي كرد

در پايه ي اول متوسطه كه بعضاً  كاهش تعداد كالس ها و به تبع آن افزايش تعداد دانش آموزان در يك كالس خصوصاً �

  .نفر مي رسد سبب كاهش سطح يادگيري مي شود و معلم نمي تواند ارتباط عاطفي صحيحي با فراگيران برقرار نمايد 40يا  39به 

 .استفاده شود از تجربيات معلمان كشور براي تدوين كتاب هاي درسي �

  

  )چشم اندازها( پيشنهادات

هكاره ها جهت بهبود بخشيدن به كيفيت آموزشي درس شيمي در دوره متوسطه ونحوه ي ارتباط آن با در اين قسمت به بعضي از را

  .شيمي در دانشگاه اشاره مي شود

براي فعاليت  نمهيا شد  ، هانصنايع شيميايي ج با از آن جايي كه شيمي عمومي به عنوان پلي براي عبور از آموخته هاي گذشته و ارتباط

عمومي  شيميكتاب قبال جامعه و مشاركت در جهان فناورانه ي آينده قرار دارد اگر آموزش  افراد مسئول در ،پرورش يافتنه ها در ديگر رشت

  :به اين نتيجه مي رسيم كه  ها ي دوره متوسطه مقايسه كنيم وآن راباكتاب واحد در دانشگاه تدريس مي شود در نظر بگيريم 3را كه به عنوان 

مطرح گردد  از جمله شيمي دوره ي دبيرستانكتاب هاي ارقام ، اگر اين مطلب در  اين  م با معنا و تاكيد بر رعايتبحث ارقابا توجه به  -1

 .مناسب تر است

مسائل در اين خصوص اين است كه  مندبه طور مختصر و فشرده تعريف شده و نياز در دوره متوسطه  غلظت ها و سنجش حجمي -2

 .مطرح گرددا خودرا بيازماييد به صورت نمونه ي حل شده ويبيشتري 

بسياري از دانشجويان معتقدند كه معلومات شيمي سال هاي گذشته به درك آنها از اين درس كمك كرده و اين از تاثير بسيار مهم  -3

 .آموزش در دوره متوسطه نشان دارد كه ضرورت اين امر را مي رساند در اين دوره عميق تر كار شود

به اين روش براي دانش  مسائلتا حل از ضرايب تبديل در درس هاي فيزيك و رياضي دوره متوسطه توجه شودبه حل مسائل با استفاده  -4

 .آموزان عادي گردد

موضوع در بحث موازنه ي  نگارش اينوم متوسطه آورده شود سالكترون در محيط اسيدي و بازي در كتاب شيمي  –موازنه به روش يون  -5

 .ري به نظر مي رسدضرو 3در فصل اول شيمي  ها واكنش

جفت الكترون هاي اليه ي ه نظريه ي دافعاس مولكول ها برا س جام بخشي و جمع بندي مطالب مربوط به تعيين شكل هندسيسبراي ان -6

يادگيري اين موارد به دانش آموز كمك در نوشته تا  متوسطه 2شيمي  كتاب درسي در  جدوليك آنها را در ،نمونه هايي از ظرفيت

 .دبيشتري گرد

زيست  وسطه در دروس فيزيك شيمي و حتيبداند دانشجو در دوره مت بايد تدريس پيش از شروع بهدر دانشگاه  مدرس شيمي عمومي -7

 .اكيد بر بعضي از مطالب تكراري جلوگيري شودتشناسي چه مطالبي خوانده تا از تكرار و 

نتخاب كرده اند در زمينه آلي از معلومات كافي برخوردار نيستند از موضوعات بسيار مهم اين است كه دانشجوياني كه رشته ي شيمي را ا -8

  .در دوره متوسطه بيش تر مي كند در قالب بخش هاي جداگانه و اين امر ضرورت افزايش حجم و كيفيت مطالب شيمي آلي را

  .در آموزش شيمي ، به جنبه هاي كاربردي شيمي در صنعت و گرايش هاي ديگر بيشتر توجه شود -9

   .خي از مباحث بحث برانگيز و پيچيده حذف شده مباحث كاربردي و ملموس تر جايگزين آنها شود بر -10

در كتاب هاي درسي براي ارايه ي مطالب درسي آدرس هايي بدهيم و روش هايي را پيش بيني كنيم تا معلم و دانش آموز ناگزير باشند  -11

 .استفاده كنند ITيادگيري از  –در فرايند ياددهي 
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 ]10[ .ياري دهد صحيح اخالقي اخالقي آنان دانش آموزان را در الگو سازيبا معرفي شخصيت هاي علمي ايران و جهان و بيان محاسن  -12

در برنامه هاي آينده ي شيمي متوسطه و دانشگاه در سر فصل هاي اعالم شده بازنگري شود و خصوصاً در شيمي عمومي دانشگاه از تكرار -13

 .دوره متوسطه وجود دارد جلوگيري بعمل آيدمطالبي كه در 

براي رفع بسياري از مشكالت فعلي در مباحث شيمي خصوصاً كج فهمي هاي شيمي نياز به الگوي متنوعي در تدريس است كه نظام -14

 ]6[ .آموزشي ما وظيفه دارد دبيران را با اين روش ها آشنا كند

  .ر هفته تنظيم شودد آن هاحجم كتاب هاي درسي با زمان ارائه  -15

  . گردد متناسب با استعدادهاي گوناگون دانش آموزان و نيازمنديهاي جامعه و آينده كشور شيمي  برنامه و روش آموزش -16

كه در آن همكاران بازنشسته و شاغل در در روزهايي جمع شده و خدمات مشاوره اي در اختيار ، شكيل مدارس تجربي مديريت محور ت -17

  .ل مي تواند به محل آموزش ضمن خدمت تجربي معلمان تبديل شوددانش آموزان قرار دهند كه اين مح حتييكديگر و 

  .به صنايع نفت و گاز و پتروشيمي اهميت بيش تر داده شود و در كتاب هاي آينده بيش تر به آن ها توجه شود-18

كم رنگ است وانتظار مي رود كه در آينده  در كتابهاي درسي  هاتان در اس موجود توجه به پتانسيل ها ، صنايع بومي و صنايع شيميايي -19

  .پيرامون اين موضوعات مطالب  بيشتري نوشته  شود
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  1377تابستان سال  - 4شماره   -رشد آموزش شيمي   مجله  ويژنامه]1[ .

  راهبردها و شيو هاي نوين آموزش شيمي در مدارس1388.عابد بدريان]2[

  1382ال ، س1شماره.دوره هفدهم - 66وزش شيمي رشد آم]3[

 ]4[)ساري 2ابر اهيمي آموزش و پرورش ناحيه 1357دوم مرداد مجله ي رشد آموزش ]4[

  1386،پاييز1، دوره بيست و يكم ، شماره82شماره مجله ي رشد آموزش شيمي  ]5[ 

 53صفحه ،  1389، بهار  3شماره ،دوره بيستو سوم،92مجله ي رشد آموزش شيمي شماره ]6[

  49-48صفحات 1389پاييز  1دوره بست و چهارم شماره 94مجله ي رشد آموزش شيمي شماره  ]7[

  1388 سال،زمستان   2دوره ي بيست وسوم ،شماره 91 شماره مجله ي رشد آموزش شيمي  ]8[ 

  1382سال  65مجله ي رشد آموزش شيمي شماره  ]9[

   1385س آموزش شيمي اهواز دي ماه فرانكن –اخالق در آموزش شيمي قاسم روحي ] 10[
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