
 49-41صفحات  ،  م چهارپژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره   

  پژوهش در آموزش شيمي 

  

http://chemedu.cfu.ac.ir 

 ن شیمی رایدهم از نقطه نظر دب یۀپا  یمینقاط ضعف و قوت کتاب ش یبررس

 2، سميرا آزوغ *1عارفه مقصودی

 ایران اصفهان، باغبهادران، دبير شيمي، آموزش و پرورش1

 ، ایران، سيستان و بلوچستانایرانشهردبير شيمي، آموزش و پرورش 2

 چکیده 
ها از نقطه  آن يآموزان داشته و بررسدانش  یريادگیدر درک و  ينقش مهم يدرس یهاکتاب

  ی منبع قابل اعتماد   توانديم  رانيراستا استفاده از تجربه دب  نیو الزم است. در ا  یضرور   یمتفاوت امر   ینظرها 

 يميکتاب ش  بیو معا  ایمزا  يمقاله بررس  نیباشد. هدف از نگارش ا  يکتب آموزش  یو بهبود محتوا   يبررس  یبرا 

کتاب نونگاشت بوده و احتماالً نقاط ضعف و قوت آن به طور  نیاست. از آنجا که ا رانيدب دگاهیدهم از د هیپا

به نظر   یضرور يکتاب درس نیا ی پژوهش در مورد چالش ها  نیاست، بنابرا نشده يو بررس ليمل تحلکا

حاصل از آن    جیشده و نتاقرار داده   ي ميش  رانيدب  اري در اخت  یاپژوهش پرسشنامه   نی. به منظور انجام ارسديم

توان به  يم يحاصل شده در مورد ضعف کتاب درس جینتا نیاست. از مهمترقرار گرفته ليو تحل هیمورد تجز

توان از    يروزمره را م  يبا زندگ  کیارتباط نزد  نيمطالب اشاره کرد، همچن  یو حجم باال  ختهیارائه جسته و گر

  ز ي ن يکتاب درس تیبهبود و تقو یبرا  يشنهاداتيمقاله پ نیبرشمرد. در ا يکتاب درس نیا مثبت یهايژگیو

 داد.   شیآموزان را افزادانش   یر يادگیو    سیتدر  يتوان بازده  يها مه از آن ذکر شده که با استفاد
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 مقدمه 

است، که همه روزه معلمان و شاگردان از آن   يآموزش یهارسانه نیتردرسي از مهم یهاکتاب

کند)آلتبيچ درسي، معلم به آن تأکيد مي کنند لذا گاهي اوقات به عنوان تمام برنامهاستفاده مي

 مهمهم برنا اتی(. تغيير و اصالح کتب درسي  از ضرور129، ص. 1387 ان،ی، به نقل از نور1991،

از جمله تغيير  ليیگذشـت چند سال بنا به دال است. هر کتاب درسي بعد از یادرسي مدرسه

 شود بـه نيـاز مخاطبـان دسـتخوش تغيير مي يیروزکردن اطالعات و پاسخگومخاطبان، به

هم مشخص شده  قيبوده و دق يعال تيو ترب مي(. در واقع هر اندازه هم که اهداف تعل1388)آذرنگ،

 .(1371،يرلوحي)م  هداف وجود نخواهد داشتا  نیخوب و مناسب امکان تحقق ا  یباشند، بدون محتوا

 ي درس ري شده و ممکن است در کتب غ  انینما شتريب يدر کتب درس ها،يروزرسانو به  راتييتغ نیا

 ياست که کتاب درس  نیا  يدرس  ريبا کتاب غ  يکتاب درس  ي. تفاوت اصلرديکمتر مورد توجه قرار بگ

شود،  يم هيآموزش موضوعات خاص ته یبرا یا ژهیو یخاص دارد و براساس هدف ها يمخاطبان

   .(1396)آرمند، دیآ يبه عمل م يابياز آن ارزش يدوره آموزش انیدارد و در پا ينيمع حجم

  :را داشته باشد ریز یهايژگیو دیبا يصاحب نظران معتقدند کتاب درس

 .آموزان باشددانش  يقبل  یها  یريادگیمشخص و با توجه به    ريخط س  کیمطالب در    يتوال -1

و روش ها، نه انتقال دادن انبوه   ياساس  ميپروراندن مفاه  یرو  دیمؤلف و معلم با  ادیز  ديتأک -2

 .باشد يعلم یها تيواقع

 .ربط داده شود ياجتماع  طيروزمره و مح ياالمکان با زندگ يمطالب ارائه شده حت -3

 .(1359،يآموزش کامل درس توجه کند)خلخال یبه زمان الزم برا دیبا يکتاب درس -4

و تعادل  يبه صحت اطالعات، اختصار محتوا در قالب موضوعات اساس دیبا يدر کتاب درس -5

 .(2006وا و هاتوا ، اتوجه شود )نوگ يليو تکم ياصل یمحتوا انيم

است   یضرور  اريبس  يدرس  یهارسد دقت در نگارش کتاب  يبا توجه به موارد گفته شده به نظر م

 يآموزان را به طرز قابل توجهدانش  یريادگیو    سیتدر  يبازده  توانديم  فيچرا که وجود ضعف در تأل

که   رامورد توجه است، چ شياز پ  شيب هیعلوم پا يدرس یهامهم در نگارش کتاب نیکاهش دهد. ا

ها کتاب  نیوجود نقص در ا  نیآموزان دشوار است، بنابرادانش  یبرا  هیمباحث علوم پا  یريادگیمعموالً  

 .دیآموزان در فهم مطالب را دوچندان نمامشکالت دانش توانديم

دهم   هیپا  يميمشکالت کتاب ش  ،يکتاب درس  کیمهم    یهايژگیمقاله با در نظر گرفتن و  نیدر ا

 .استقرار گرفته  يمواجه هستند، مورد بررس هابا آن  سیدر تدر رانيکه دب يو مسائل
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 شپژوه  نهیشیپ

 يميکتاب ش  رند،يگيقرار م  ليو تحل  هیمورد تجز  يمتفاوت  یهادگاهیهمواره از د  يدرس  یهاکتاب      

است. در سال قرار گرفته يو به طرق مختلف مورد بررس نبوده يقاعده مستثن نیاز ا زيدهم ن هیپا

بودن بر  عالف ريدهم را از نظر فعال و غ  يميکتاب ش یو سارا تهمتن محتوا ردژميفرشته ش 1396

متن  یريدرگ بیمقاله ضر نیقرار دادند. در ا ليمورد تحل یدر مقاله ا يروم اميلیو کياساس تکن

  ران يدهم فراگ  يميدهد کتاب ش  يپژوهشگران آن نشان م  دیگزارش شده که از د  16/0کتاب برابر    نیا

پردازد   ياطالعات م  رائهنوشته نشده و فقط به ا  يکند، متن کتاب به روش فعال  ينم  یريادگی  ريرا درگ

 ر،یاوتص یريدرگ بیپژوهش ضر نیدر ا نيخواهد تا مطالب را حفظ کنند. همچن يم رانيو از فراگ

 ر یبوده و تصاو ایفعال و پو ریدهم در مقوله تصاو يميدهد کتاب ش يبه دست آمده که نشان م 75/0

 و تهمتن، ردژمي)ش کند يم اهمفر یو کنجکاو تيفعال یرا برا نهي شده که زم يطراح یاآن به گونه 

1396.)  

 ن يسکانسیو ستیز طيآموزش مح یبا استفاده از استانداردها یتقو اریاسفند گرید يدر پژوهش

 ف يکه در تأل  افتیدر  ستیز  طيآموزش مح  کردیدهم با رو  يميش  يکتاب درس  یمحتوا  ليجهت تحل

 ي توجه مناسب رینه در متن و نه در تصاو يطيمح ستیز یهادهم به آموزش هیپا يميکتاب ش

 . کتاب گنجانده شود یدر محتوا یبعد یهاشیرایدر و ستیز طيمح یهاآموزش دیاست و بانشده

و  ليمورد تحل يروم اميلیو کيهر فصل به صورت جداگانه با تکن یمحتوا زين یيهار پژوهشد

فصل سوم   یاشاره کرد که محتوا  یسوسن نادر  قيتوان به تحق  يقرار گرفته که از آن جمله م  يبررس

 نیا ریمتن و تصاو یريدرگ بیقرار داده و ضر يمورد بررس يروم اميلیدهم را با روش و هیپا يميش

 .(1397 ،ی)نادر گزارش کرد 38/0و  43/0برابر  بيفصل را به ترت

 يروم  اميلیو  کيکتاب با استفاده از تکن  نیفصل اول ا  زيو اکبرنژاد ن  يعبداله  ،يحیدر پژوهش ذبا 

گزارش  42/0و  12/0برابر  بيبه ترت ریمتن و تصاو یريدرگ بیقرار گرفته و ضر يمورد بررس

فعال   يسکتاب در  کی  يزمان  يروم  اميلیشده است که به نظر و  انيب  نيمقاله همچن  نیاست. در اشده

به روش  زيکتاب در فصل اول ن نیمتن ا نیباشد. بنابرا 5/1تا  4/0 نيآن ب یريدرگ بیاست که ضر

 گران،یو د يحیاست )ذباارائه داده رانيحفظ کردن فراگ یرا برا ينوشته نشده و فقط مطالب يفعال

کتاب  يبا هدف بررس یزگرديم ،يميمجله رشد آموزش ش کمیو  يدر دوره س .(39ص. ،1397

 ي م يکتاب ش تيموفق زانيجلسه، م نیمطرح شده در ا یاست. پرسش محوردهم آورده شده يميش

 يانوسيجلسه، مطالب کتاب را به اق نیحاضر درا رانياز دب يکیاست. درس بوده یهادهم در کالس
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دانسته و معتقد  هاينظم ياز ب یيایکتاب را در نیا یگرید ريو دب کرده هيوجب تشب کیبه عمق 

، 1396  ،یاست )ارشدآموزان شدهو دانش  رانيدب  انيم  یيهايباعث سردرگم  هاينظم  يب  نیاست که ا

دهم را مورد توجه  هیپا يميخط به خط کتاب ش ليو تحل هیتجز زين یگریپژوهشگران د .(58ص، 

اند که از آن جمله قرار داده شیرایمورد و يو ادب يرا از نظر علم يقرار داده و جمالت کتاب درس

 ی کشور رخانهياشاره نمود )دب يم يش یکشور  رخانهيدب یارائه شده از سو يبه نقد و بررس توانيم

 .(1395 ،يميش

دهم پرداخته شده اما استفاده   هیپا  يميکتاب ش  يهمانند منابع فوق به بررس  زيدر پژوهش حاضر ن

بارز و مثبت  يژگیدارند، و يکتاب درس نیتعامل را با ا نیشتريکه ب يميش رانيدب اتياز نظر و تجرب

 .باشديم قيتحق نیا

 روش پژوهش

برای نقد و بررسي این کتاب درسي با توجه به مطالعات انجام شده و تجربيات دبيران مواردی 

همچون حجم باال، ارائه جسته و گریخته مطالب، کاربردی نبودن برخي مباحث و مواردی از این قبيل  

  30پرسشنامه و با توجه به ميزان دسترسي، در اختيار ها در قالب شد. این چالشمد نظر قرار داده

نفر به طور کامل به سواالت پرسشنامه پاسخ  21نفر از دبيران شيمي قرار گرفت که از این تعداد 

ها با تدریس چندساله این دادند. علت انتخاب دبيران شيمي به عنوان جامعه آماری این بوده که آن

ها مي تواند کمک شایاني کتاب را متوجه شده و تحليل نظرات آن درس به خوبي نکات مثبت و منفي  

در بهبود این کتاب درسي و نزدیک سازی آن به اهداف آموزشي داشته باشد. برای مقایسه بهتر و 

و توضيحات مربوط به هر  های حاصل از این پرسشنامه از نمودار ستوني استفاده شدهتحليل داده

 است. شدهکدام در ذیل هر شکل آورده 

 
، مهمترین مشکالت کتاب شيمي پایه دهم از دیدگاه دبيران1شکل  
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ترین مشکل کتاب شيمي پایه شود، از نظر دبيران بزرگمشاهده مي 1طور که در شکل همان     

است، عدم تناسب زمان اختصاص داده شده به تدریس با حجم دهم، ارائه جسته و گریخته مطالب 

کتاب، حجم باالی مباحث و توضيح گنگ برخي مفاهيم نيز به ترتيب فراواني از دیگر معایب این 

درصد ایرادات کتاب، به این مسائل مربوط   90است. در واقع از نظر دبيران، بيش از  اب درسي بودهکت

ها، دبيران برای پاسخگویي به سواالت تر دادهآوری هرچه کاملشود. الزم به ذکر است برای جمعمي

 اند. این بخش، مجاز به انتخاب چند گزینه بوده

 
ریس کتاب شيمي پایه دهم، دغدغه اصلي دبيران در تد2شکل  

 

در بخش بعدی پرسشنامه نيز سواالتي چند پاسخي برای بررسي مشکل اصلي دبيران در تدریس      

است، مورد استفاده قرار گرفت، هدف از این کار اعتبارسنجي نتایج حاصل شده در قسمت قبل بوده

، نيمه کاره ماندن تدریس این شود، دغدغه درصد باالیي از دبيراندیده مي 2همان طور که در شکل

کتاب در بازه تحصيلي است که این موضوع نيز بيانگر باالبودن حجم مطالب گنجانده شده در این 

کتاب است. همچنين لزوم استفاده از کالس اضافه برای اتمام کتب درسي از دیگر مشکالت عمده 

درصد از دبيران شرکت کننده در   14 که تأیيد دیگری بر نتایج مذکور است. البته حدود دبيران بوده 

رسد این موضوع تا حدودی به اند که به نظر مياین پژوهش مشکلي در تدریس این کتاب نداشته

 شرایط و امکانات در دسترس دبير نيز بستگي دارد.
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، اهم پيشنهادات دبيران برای بهبود کتاب درسي و افزایش بازدهي تدریس3شکل   

 
انجام این پژوهش، ارائه راهکارهای پيشنهادی دبيران برای افزایش بازدهي تدریس   از دیگر اهداف     

است. در این بخش از پرسشنامه نيز از سواالت چند پاسخي استفاده گردیده و دبيران برای  بوده

مشاهده  3اند. همانطور که در شکلپاسخگویي به سواالت مربوطه، مجاز به انتخاب چند گزینه بوده

تر ساختن مطالب کردن حجم کتاب، نزدیکافزایش ساعات تدریس، حذف مطالب اضافه و کم  شود،مي

تر و افزایش آموزان از مقاطع تحصيلي پایينکتاب به زندگي روزمره، ایجاد پيش زمينه برای دانش

 است.تعداد سواالت موجود در کتاب درسي از اهم پيشنهادات ارائه شده بوده

 

  نتیجه گیریبحث و  

 است:دست آمده های دریافت شده در پرسشنامه نتایج زیر بهاز تحليل و بررسي پاسخ

ترین ضعف این کتاب درسي، از نظر بسياری از دبيران شرکت کننده در پژوهش حاضر مهم •

ها مي باشد. همچنين تناسب نداشتن زمان حجم باالی مطالب و ارائه جسته و گریخته آن 

ساعت در هفته( با حجم کتاب از دیگر مشکالتي است  3) اختصاص داده شده به تدریس

 اند.که دبيران با آن مواجه بوده

دغدغه درصد باالیي از دبيران، نيمه کاره ماندن تدریس این کتاب در بازه تحصيلي است،  •

 اند.بندی کتاب ملزم به استفاده از کالس اضافه بودهها برای مطابق بودن با بودجه بنابراین آن

ظر دبيران بهترین راهکار برای از بين بردن مشکالت تدریس این کتاب افزایش ساعات از ن •

 تدریس در طول هفته و حذف برخي مطالب )کم کردن حجم کتاب( بوده است.
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شده و اعتقاد دبيران بر این مزیت این کتاب درسي نزدیک بودن به زندگي روزمره دانسته •

یگزین مناسبي برای کتاب شيمي برای زندگي بوده که این کتاب تا حدودی توانسته جا

 باشد. 

توان کتاب شيمي پایه دهم را کتابي دانست که باتوجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش، مي

های مثبت به اعمال تغييراتي نيز نيازمند است. باال بودن حجم و ارائه در عين دارا بودن ویژگي

مشکالت این کتاب درسي هستند که طبق نظر دبيران مرتفع نمودن  پراکنده مباحث از بزرگترین 

 این دو مشکل، کمک شایاني در بهبود وضعيت و افزایش بازدهي تدریس خواهد داشت.
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Abstract 

        Textbooks have a very important role in students’ understanding and their 

learning and analyzing them from different points of view is essential and 

necessary. In this way, teachers can be very helpful and their experiences may be 

considered as a reliable source to improve textbooks. The goal of this article is 

investigating the first high school chemistry textbook and trying to find it’s pros 

and cons from the teachers’ point of view. This book is newly published and 

probably its pros and cons has not been analyzed, so investigating about this 

book’s challenges seems necessary. In order to conduct this research, a 

questionnaire was provided to the chemistry teachers and the results were 

analyzed. The results show some disadvantages (such as heavy and content 

dispersion) and advantages (such as close relation with real life) which is 

presented in the following. Also, some suggestions will be mentioned to improve 

the efficiency of this educational book and enhance the students’ learning. 
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