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چکيده
این پژوهش به بررسي روایتهای چند معلم شيمي با سابقههای مختلف در رابطه با تاثيرات مثبت
و منفي تغيير محتوای کتب درسي ميپردازد .پژوهش موردنظر روایي است و به انگاره تحقيقات کيفي و
تفسيرگرایانه تعلق دارد .یافتههای این پژوهش که از صحبتها و روایتهای معلمان شيمي بدست آمده است،
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با  5نفر از اساتيد گروه شيمي دانشگاه فرهنگيان و  10نفر از معلمان با سابقهی باالی  15سال شهر مشهد در
رشته شيمي است .پس از جمعآوری نظرات ،اطالعات به دست آمده مورد نقد و بررسي قرار گرفت و نتایج
زیر حاصل شد :عدم تطابق محتوای درسي با مدت زمان کالس ،چند مولف بودن محتوای کتب درسي ،عدم
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مختلف تحت تاثير قرار دهد.
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مقدمه
نظام آموزشي فعلي کشور ،یک نظام متمرکز و برنامهی درسي آن منحصر به کتاب درسي
است که در کل کشور استفاده ميشود (مشایخ ،1375 ،ص .)72 .این در حالي است که با توجه به
وسعت کشور ،تنوع و تعدد اقوام و مشکالت ناشي از آن (مثل دو زبانه بودن شاگردان) ،رشد سریع
علوم و فناوری ،تغيير سریع در هنجارها و ارزشهای اجتماعي ،ضرورت دارد که کتابهای درسي با
دقت کافي و در حد امکان ،عاری از هر عيب و نقص و مطابق با اهداف تعيينشده و اصول علمي
تأليف شوند (یار محمدیان ،1386 ،ص .)53.همچنين ،به دالیل ساختار آموزشي و برنامهی درسي
حاکم بر آموزش و پرورش کشور ،کتابهای درسي به عنوان رسانههای مهم و پرکاربرد در ساختار
آموزشي کشور مطرح ميباشند .کتابهای درسي ،رسانههایي هستند که همه روزه معلمان و شاگردان
از آن استفاده ميکنند ،لذا گاهي اوقات به عنوان تمام برنامهی درسي ،معلم بر آن تاکيد ميکند
(آلتبيچ ،1991،به نقل از نوریان ،1387 ،ص .)91 .این رسانۀ با اهميت دربردارنده بخشهای نوشتاری،
تصویرها و تمرینهایي است که در راستای تحقق هدفهای کتاب ،تهيه و سازماندهي ميشوند.
چگونگي تنظيم محتوای کتب درسي عامل مهمي در تعيين چگونگي یادگيری است .گاهي عدم
کارایي و نامناسب بودن محتوا و عدم تناسب آن با توانایي درک و فهم دانشآموزان یادگيری را مشکل
ميکند یا نتيجهای کمتر از انتظار به بار ميآورد ،بنابراین در تهيه کتاب درسي مؤثر و اثربخش،
فعاليتهای آموزشي و تجارب یادگيری باید به گونهای تنظيم شوند که یکدیگر را تقویت کنند و
فعاليتهای یادگيری با توانایيهای دانشآموزان منطبق باشند ،تا بتوانند الگوی رفتاری موردنظر را
در یادگيرنده به وجود بياورند.
تغيير و اصالح کتب درسي از ضروریات مهم برنامهی درسي مدرسهای است .هر کتاب
درسي بعد از گذشـت چندسال بنا به دالیلي از جمله :تغيير مخاطبان ،بهروزکردن اطالعات و
پاسخگویي بـه نيـاز مخاطبـان دسـتخوش تغيير ميشود .تغيير یک کتاب درسي در هر قالبي که
صورت پذیرد ،حتما به دنبال جبران کمبودهـا و نارسـایيهـای کتـاب قبلـي است .از نقطهی شروع
این کار و تدوین اهداف و برنامههای جدید تـا پيـاده کـردن آنهـا در کالسهای درس ،مسير پيچيده-
ای طي ميشود که در آنمسير معلمان نقش محوری دارند.
از آنجا که ساختاربندی سند تحول بنيادین آموزش و پرورش به درستي انجام شده و
اکنون براساس آن باید تحوالت با شتاب بيشتری انجام گيرد ،نتيجه این دیدگاه تغييرات شتاب زده
کتابهای درسي است .تغيير کتابهای درسي دانشآموزان از چند سال قبل در مقاطع مختلف
تحصيلي شروع شده که با توجه به تجربه جدید آن ،محتوا و حجم جدید این کتابها مشکالتي را
برای معلمان ،دانشآموزان و والدین آنان به همراه داشته ،بهطوریکه در برخي موارد منجر به
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اصالحاتي در سالهای پس از تغيير شده است .از سوی دیگر توجه به کتب درسي و تغييرات آنها
در راستای بهبود یادگيری دانشآموزان ضروری ميباشد ،چرا که کتب درسي مهمترین رسانه آموزشي
است که همه روزه معلمان و دانشآموزان از آن استفاده ميکنند.
حال این پرسش مطرح مي شود که این تغييرات ،منجر به چه تاثيرات مثبت و منفي در
فرایند تدریس ميشود؟
سابقه پژوهش
مطالعۀ تغيير برنامهی درسي ،شيوه اجرا و نهادینه شدن آن در نظام آموزشي یکي از
برنامههای تحقيقاتي بسيار مهم در همه کشورهای دنياست .معلم به عنوان عنصر اساسي در برنامهی
درسي باید در راستای اعمال تغيير در برنامهی درسي آمادگيهای الزم را کسب کند .از نظر زایس
تغيير برنامهی درسي به معني تغيير انسانهاست و تنها با دستکاریهای سازماني نميتوان به تغيير
دست یافت .بنابراین هميشه در هر نوع تغيير عوامل انساني احساسي و ارزشي مؤثر است (ملکي،
 ،1380ص.)12 .
مروری بر ادبيات پژوهشهای انجام شده در حوزۀ فرهنگ معلمي و همچنين تغييرات
آموزشي این پژوهشها نشان ميدهند که معلمان ميتوانند عکسالعملهای متفاوتي در مواجهه با
تغييرات داشته باشند .آنها ميتوانند برنامهی جدید را بپذیرند ،ميتوانند موضع بيتفاوتي اتخاذ
کنند و یا ميتوانند مخالف آن باشند و در برابر آن مقاومت کنند (داداشي و دیگران ،1395 ،ص.)137.
تحقيق کتابدار ( )2009در مورد معلمان درس ریاضي و مقاومت آنان در برابر تغيير ،تحقيق
ویژهای است که به زبان انگليسي منتشر شده و مقاومت معلمان ایراني را در برابر تغييرات برنامههای
درسي نشان ميدهد .کتابدار تجربۀ تغيير کتابهای ریاضيات در ایران را شرح داده است .جمعآوری
اطالعات در این تحقيق با روش مشاهده و مصاحبه انجام گرفته و در ابتدا نشان داده که کتابهای
ریاضي دورۀ راهنمایي به دنبال نتایج تيمز در سال  1995چه تغييراتي کرده است .کتابدار در تحقيق
خود به این نتيجه رسيد که با وجود ارائه روشهای جدید به معلمان ریاضي آنها تمایلي به تغيير
نداشتند و اغلب به همان روش قدیمي خود عمل کردهاند .او دليل مقاومت را صدور حکم تغيير از
باالدست ميداند .او معتقد است چنين تغييراتي برنامههای مقاوم در برابر معلم ناميده ميشود.
پژوهش کتابدار نشان داده که کتابهای ایراني در روش حل مساله ضعيف هستند.
ميرعرب (  ) 1392در رسالۀ دکتری خود به موضوع فرهنگ معلمي پرداخته است .او در
پژوهش خود درصدد کشف نقش فرهنگ معلمي در نوع موضعگيری معلمان نسبت به اصالحات
برنامهی درسي در نظام آموزشي دورۀ ابتدایي (مورد درس علوم) در ایران بوده است .پژوهشگر ابتدا

45

پژوهش در آموزش شيمي ،سال اول ،شماره  ،3پاييز 1398

با استفاده از روش سنتزپژوهي به مرور نظریههای موجود دربارۀ نقش فرهنگ پرداخته و در جمعبندی
این بخش ،نظریهی عامليت فرهنگي را به عنوان پشتوانهی نظری کار تجربي پژوهش خود مدنظر
قرار دادهاست .او در تفسير نتایج نيز بيان داشته که :درک فرهنگ معلمي عاملي ضروری برای آغاز
هرگونه اصالح است و پيش فرض رابطۀ سادۀ علي بين دستور تغيير و اجرای آن توسط عامالن تربيت
(فرض مبتني بر مهندسي فرهنگي) سادهانگارانه است و بایستي در زمينۀ تغيير نگاه از رویکرد
مهندسي به رویکرد فرهنگي در حوزۀ تغييرات و اولویت تغيير در باورها و نگرشها بر تغيير در رفتار
و تدوین راهکارهایي برای ورود اندیشه تفاوتهای فرهنگ معلمي در تدوین نظریۀ تربيتي چاره
اندیشي کرد.
روش پژوهش
پژوهش روایي در زمره پژوهشهای کيفي یا تفسيری قرار دارد .تحقيق کيفي ،پژوهشي
است که یافتههای آن از طریق دادههای آماری یا کمي کردن حاصل نشده است .تحقيق روایي ،شيوه
کيفي توصيف زندگي اشخاص است .محقق روایي ،به گردآوری حکایتهای افراد ميپردازد و درباره
تجربههای آنها مينویسد .در تعليم و تربيت ،این داستانها اغلب به تجارب کالس یا فعاليتهای
مدرسه مربوط ميشوند ،ابزار پژوهش در این نوع تحقيق ميتواند شامل داستانها ،شرح حالها،
یادداشتهای روزانه ،نامهها ،گفتگو ،مصاحبهها ،داستانهای خانوادگي ،عکسها و تجارب زندگي
باشد.
برای یافتن پاسخ این پرسش که «تغيير محتوای کتب درسي رشته شيمي چه تاثيرات
مثبت و منفي بر فرایند آموزش مي گذارد؟» ،این پرسش با  5نفر از اساتيد گروه شيمي دانشگاه
فرهنگيان و  10نفر از معلمان با سابقهی باالی  15سال شهر مشهد در رشته شيمي مطرح شد و
پس از جمعآوری نظرات ایشان در مورد موضوع مورد نظر ،این نظرات مورد نقد و بررسي قرار داده
شد.
انتخاب معلمان برای پرسش و انجام مصاحبه از مدارس درس کارورزی دانشجومعلمان
بدون اولویت خاصي انجام شد و سعي بر آن شد که در انتخاب مدارس از نواحي مختلف شهر مشهد
برای انجام مصاحبه استفاده شود .
برای تحليل اطالعات بدست آمده از مصاحبههای گرفته شده ،از روش تحليل تفسيری
استفاده ميشود  .در این روش تحليل ،پژوهشگر درصدد است تا در حد امکان ،به آشکار نمودن
پيامهای نهفته در متن نوشتاری مصاحبه بپردازد .طبق توصيۀ گيلهام ،برای دستيابي به این هدف،
متن مصاحبه باید به طور کامل و با شرح جزئيات نوشته شود (گيلهام ،2000 ،ص  .)63سؤالهای
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اصلي پرسيده شده ،یادآوریها ،کندوکاوهایي که مصاحبهگر انجام دادهاست و سؤالهای مکمل در
آن باید ذکر شود تا بتوان به درک کاملي از آنچه مصاحبه شونده گفتهاست ،دست یافت.
یافتههای پژوهش
از بيانات و نظرات معلماني که در این پژوهش از آنها در مورد موضوع مورد مطالعه سوال
شده چندین نکته مثبت و منفي استخراج شدهاست که به شرح زیر ميباشد:
-1تاثيرات مثبت
-1-1کاربردیتر شدن مطالب کتاب
چند سالي است که رویکرد کتابهای درسي تغيير کردهاست .در این رویکرد آموزشي که
از نوع زمينهمحور است ،بيشتر بر یادگيری بر مبنای عمل تاکيد شده است و از مزیتهای این شيوه
آن است که اول دانشآموز مهارت و عمل علمي که فرا ميگيرد را هم ميآموزد ،دوم اینکه این
مهارتها را در زندگي شخصياش هم ميتواند به کار ببرد ،سوم اینکه ميتواند با محيط زندگي خود
ارتباط برقرار کند و از طرف دیگر ميزان علوم و اطالعاتي که فرا ميگيرد بسيار عميقتر است .به
عنوان مثال در درس شيمي ،بخش مخلوطها ،در روش قدیمي معلم برای تدریس این مبحث ابتدا
تعاریفي از انواع مخلوط را ارائه ميدهد و سپس برای دانشآموزان مثال ميآورد .اما بر طبق محتوای
جدید معلم روش دیگری را برای ارائه مطلب استفاده ميکند ،بدین صورت که معلم ابتدا مثالهایي
را برای این مبحث برای دانشآموزان ميآورد و سپس به توضيح مباحث و ارائه تعریفها ميپردازد
که این همان روش یادگيری بر مبنای عمل است.
-2-1زمينه محور شدن کتاب
تفاوت اصلي و اساسي کتابهای جدید با کتابهای قدیمي ،زمينهمحور بودن آن به جای
موضوعمحور بودن آن است .در نتيجه این نگرش ظرفيتها و قابليتهای زیادی به کتاب داده و
تدریس آن را راحتتر و یادگيری مفاهيم شيمي را معنادارتر کرده است .بنا به رویکرد زمينهمحور
اگر دانشآموزان بتوانند برای آنچه آموزش داده ميشوند ،دليل و معنایي در محيط اطراف بيابند
یادگيری بسيار راحت صورت ميگيرد .یادگيری در خأل نميتواند معنادار باشد و آموزش نيازمند بافت
و زمينه است .بيشتر مفاهيم در کتاب جدید با زندگي روزانه ارتباط دارد .به عنوان مثال در کتاب
شيمي دهم برای آموزش موضوع عناصر پرتوزا به عنصر تکنسيم اشاره شده است که در تشخيص
بيماریهای تيروئيد ،از خاصيت پرتوزایي آن برای تصویربرداری استفاده ميشود.
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-2تاثيرات منفی
 -1-2عدم تطابق محتوای درسي با مدت زمان کالس
یکي از معلمان کتاب جدید را به اقيانوسي به عمق یک وجب تشبيه ميکند و در این باره
ميگوید « :نيازی به مباحث گوناگون در خيلي از جاهای کتاب نيست مگر آنکه دانشآموزی بخواهد
در رشته شيمي ادامه تحصيل دهد» .از آنجایي که معلم برای فهم درست مطالب نياز به تدریس
کامل مفاهيم درسي دارد ،این تنوع مطالب عالوه بر گيج کردن دانشآموز و دوری او از درس شيمي
باعث ميشود که زمان اختصاص داده شده برای تدریس کافي نباشد .پس با توجه به زمان محدود
کالسهای درس ،بسياری از معلمان نميتوانند مطالب را به صورت جامع تدریس کنند و دانشآموزان
برای فهم کامل مطالب به کالس های خصوصي نياز پيدا ميکنند .این اتفاق برای دانشآموزاني که
ميخواهند در المپياد علمي شيمي شرکت کنند هم مشکل ایجاد ميکند .در گذشته با توجه به کامل
بودن مطالب درسي کتابهای قدیمي ،دانشآموزان فقط با کتاب درسي و کالس درس مدرسه ،اميد
به قبولي در مراحل اوليه المپياد داشتند اما در حال حاضر با کتابهای جدید که معلم برای به اتمام
رساندن مطالب کتاب ،مجبور به تدریس سریع و بدون تامل بسياری از مطالب درسي ميشود ،دانش-
آموزان مدارس خاص که به کالسهای ویژه و کتابهای کمک درسي دسترسي دارند ،از شانس و
اميد بيشتری برای قبولي در المپياد برخوردار هستند و دانشآموزان عادی شانسي برای خود در این
زمينه نميبينند.
 -2-2چند مولف بودن محتوای کتب درسي شيمي دبيرستان
از معضالت کتابهای تازه تاليف چند مولف بودن آن است و کتاب با چندین طرز فکر و
قلم نوشته ميشود و نتيجه کتابي است با چند شاخه و بدون نظم .این چند شاخه بودن باعث
پراکندگي و آشفتگي در مطالب ميشود و این خود عالوه بر به دردسر انداختن معلم در تدریس
مطلوب مطالب درسي ،درک و یادگيری دانشآموزان را دچار مشکل ميکند.
 -3-2عدم انعطافپذیری معلمان با سابقه شيمي نسبت به کتب درسي جدید
معلمان با سابقه با توجه به این که مدت زمان طوالني را با یک روش خاص به تدریس یک
محتوای ثابت پرداختهاند ،در مواجهه با تغييرات محتوای کتب درسي نميتوانند روش تدریس خود
را با محتوای جدید انطباق دهند و به همان صورت سابق به تدریس خود ادامه ميدهند .این باعث
ميشود که هم خود آنها در تدریس دچار مشکل شوند و هم دانشآموزان آنها نميتوانند روش تدریس
قدیمي معلم را با محتوای جدید تطبيق دهند در نتيجه در یادگيری و درک مطالب دچار مشکل
ميشوند.
-4-2افزایش استرس دانشآموزان برای کنکور
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کتابهای تازه تاليف با توجه به تغيير محتوا به علت شتابزدگي در نوشتن مطالب و عدم
دقت کافي در این کار ،دارای غلطهای علمي ،نگارشي و امالیي بسيار زیادی است که این را ميتوان
از ویرایشهای جدیدی که هر ساله نسبت به آن محتوا منتشر ميشود فهميد .از طرف دیگر تغيير
محتوای کتب درسي باعث ميشود الگو و ساختار ذهني که دانشآموزان نسبت به قالب سواالت
کنکور دارند بههم بخورد و این عوامل در کنار هم باعث افزایش استرس دانشآموزان برای کنکور
ميشود.
نتيجه گيری
در این مقاله سعي بر این شد که با استفاده از تجربيات آموزشي معلمان مختلف تاثيرات
مثبت و منفي تغيير محتوای کتب درسي تبيين شود .بر اساس این پژوهش ،تاثيرات اصلي تغيير
محتوای کتب درسي عدم تطابق محتوای درسي با مدت زمان کالس ،چند مولف بودن محتوای کتب
درسي ،عدم انعطافپذیری معلمان با سابقه نسبت به کتب درسي جدید ،افزایش استرس دانشآموزان
برای کنکور ،کاربردیتر شدن مطالب کتاب و زمينهمحور شدن کتاب بود.
از آن جایي که تغيير کتب درسي شيمي به تازگي صورت گرفته و امکان اصالح آن در
آیندهی نزدیک وجود ندارد بنابراین باید برای کمتر شدن مشکالت ناشي از تغيير کتب ،معلمان
راههایي را برای اصالح روش تدریس خود با توجه به محتوای جدید در نظر بگيرند .اما برای حل
مشکالتي که معلمها با توجه به تغيير محتوای کتب درسي در مسير تدریس خود دارند و بر روی
یادگيری دانشآموزان نيز موثر است ميبایست آنها برای تدریس خود برنامهای مشخص داشته
باشند که این برنامه جز با طراحي طرح درس روزانه و ساالنه ميسر نيست.
همچنين معلم ها ميتوانند با بهروزرساني مستمر جزوات خود و ارائهی تجربيات خود به
دانشآموزان ،نقش موثری در کاهش نگرانيها و استرس آنها داشته باشند .بدین صورت که اگر
دانشآموزی در مواجهه با مطالب درسي کتاب جدید دچار مشکل شد با مراجعه به جزوهی معلم
مشکلش حل شود و این گونه نباشد که جزوهی معلم چيزی کامال متفاوت با کتاب درسي جدید
باشد و دانشآموز را دچار نوعي تناقض نماید.
مولفين کتابها نيز هنگام نوشتن متن کتاب باید از تجربيات معلمان مختلف استفاده کنند
زیرا آنها در واقع به صورت عيني و عملي با کتاب درگير هستند و بيشتر با نقاط ضعف کتب درسي
و مباحث و سطح علمي دانشآموزان آشنا هستند .حتي ميتوان در خود گروه مولفان کتاب از
معلمهای با تجربه استفاده کرد.
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در نهایت این که تغييرات محتوای کتب درسي ميتواند تاثيرات مثبت و منفي بر فرایند
یاددهي-یادگيری داشته باشد ،که معلم ميتواند با نقش غيرقابل انکار خود در این فرایند در کنار
حفظ تاثيرات مثبت ،اثرات منفي آن را در فرایند تدریس خود و یادگيری دانشآموزان به حداقل
برساند.
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Abstract
This study investigates the narratives of several chemistry teachers
with different backgrounds about the positive and negative effects of
textbook content change. The research in question is narrative and belongs
to the notion of qualitative and interpretive research. The findings of this
study, derived from the speeches and narratives of chemistry teachers,
resulted from the question, "What are the positive and negative effects of
changing the content of chemistry textbooks on the teaching process?"
with 5 faculty members of Farhangian University and 10 teachers with
more than 15 years of experience in chemistry. After collecting their
opinions on the subject, these comments were reviewed and followed up.
Some of the most important effects of changing textbook content are:
mismatch of course content with class duration, multiple authorship of
textbook content, inflexibility of teachers. Experience with new textbooks,
increased student stress for entrance exams, more practical use of
textbooks, and context-centered books that can affect the teaching process
in various ways.
Keywords: Teaching process, Textbooks, Learning by doing, Context-based
learning
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