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چکیده
رشتهی آموزش شيمي ازجمله گرایشهای چندرشتهای به شمار ميآید که به منظور تربيت معلّم
شيمي برای دوره دوم متوسّطه تعریف شده که هدف آن کسب دانش ،مهارت و شایستگيهای مورد نياز توسّط
دانشجومعلّمان است .معلّمان مهمترین عامل در آمادهسازی دانشآموزان در هر نظام تعليم و تربيت به شمار
ميآیند بنابراین اصالح تربيتمعلّم یکي از ضرورتهای بهبود کيفيت نظام آموزشي است که از جمله این
اصالحات ،بازنگری در برنامه ی درسي تربيتمعلّم است تا بر اساس آن معلّمان شایستگي الزم را برای تدریس
کسب کنند .این مقاله به بررسي عناوین مطرح شده در کتابهای درسي شيمي متوسّطه ی دوم با سرفصل-
های مصوب رشته آموزش شيمي ميپردازد و روش پژوهش آن از نوع توصيفي-مقایسهای است که در آن ابتدا
به بررسي دروس تخصصي رشته آموزش شيمي پرداخته ميشود ،سپس سرفصلهای اشاره شده با عناوین
مطرح شده در کتابهای درسي شيمي متوسّطه ی دوم مقایسه ميشوند و بر اساس این مقایسه ،سرفصلهای
با اهمّيّت در دروس آموزش شيمي مشخص ميشوند.
کلیدواژهها :آموزش شيمي ،برنامه ی درسي ،تخصصي-تربيتي ،دانشجومعلّم
(
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مقدّمه
رشته کارشناسي پيوستهی آموزش شيمي از جمله گرایشهای چندبعدی به شمار ميآید که به
منظور تربيت معلّم شيمي برای دورهی متوسّطهی دوم یا کارشناساني تعریف شده است که عالقهمند
به ادامه تحصيل در دورهی کارشناسي ارشد آموزش شيمي هستند .این دورهی چهار ساله فرصتي
مناسب جهت کسب دانش ،مهارت و نگرشهای الزم در قالب شایستگيهای مورد نياز توسّط
دانشجومعلّمان است .تربيت معلّماني که دارای مجموعهای از شایستگيها در سطح ملّي (بومي) و
جهاني باشند.
از آنجایي که علم شيمي از پرکاربردترین دانش ها در زندگي روزمره است و مشاغل بسياری در
ارتباط نزدیک با آن قرار دارند؛ بنابراین تربيت دانشآموزاني که سواد همراه با شناخت و مهارت در
این دانش داشته باشند بسيار ضروری به نظر ميرسد.
معلّمان مهمترین عامل در آمادهسازی دانشآموزان هر نظام تعليم و تربيت به شمار ميآیند
بهطوری که بسياری از صاحبنظران تعليم و تربيت بر نقش محوری معلّم در تحقق اهداف نظام
آموزشي تاکيد داشتهاند و اصالح تربيت معلّم را یکي از ضرورتهای بهبود کيفيت نظام آموزشي
برشمردهاند( .موسي پور ،1393 ،ص1.؛ مهرمحمدی ،1376 ،ص )40.یکي از ملزومات تربيت نيروی
انساني متخصص و متعهد ،بهرهگيری از برنامهی درسي کارآمد ،جامع و متناسب با نيازهای روز جامعه
و جهان است .اهميت برنامهی درسي تا جایي است که در توفيق یا عدم توفيق مؤسّسات آموزشي
نقش کليدی و تعيين کنندهای ایفا ميکند ( .فتحي واجارگاه و شفيعي ،1386 ،ص )10.از آنجایي
که نيازهای جامعه همواره در حال تغيير است و در چند دههی گذشته به دليل تغييرات اجتماعي و
رشد فناوری ،این تغييرات سرعت بيشتری یافته است( .ایبوومي ،2011 ،ص330.؛ بریتتون،2008 ،
ص )2.بازنگری و بهروزرساني برنامههای درسي در تمام نظامهای آموزشي امری ضروری است .ضرورت
این بازنگری و تغيير در مورد برنامههای درسي تربيتمعلّم که رسالت آموزش و تربيت نسلهای آینده
را بر عهده دارد ،بسيار بيشتر است(.راستي )1393 ،تا بر اساس این بازنگریها در برنامه ی درسي،
معلّمان شایستگي و توانایي الزم برای تدریس را کسب کنند و تسلط کافي نسبت به کتب درسي که
تدریس ميکنند را داشته باشند.
براساس سرفصل تصویب شده وزارت علوم برای رشته آموزش شيمي انتظار ميرود دانشآموخته-
ی رشتهی آموزش شيمي بتواند :به شناسایي محتوای نامناسب و زاید کمک کند ،به جای اندیشهها

مقایسهی برنامهی درسی آموزش شیمی با عناوین درسی شیمی دورهی دوم متوسّطه
و حقایق بر درك و فهم تمرکز کند ،رویکرد بين رشتهای را در برنامهریزی درسي تشویق نماید و
رویکرد تلفيقي را برای یادگيری و سنجش تشویق کند.
با توجه به مطالب ذکر شده دانشجومعلّمان دانشاموخته دانشگاه فرهنگيان ،بر اساس اهداف ذکر
شده در برنامه ی درسي رشتهی آموزش شيمي باید بر مطالب عنوان شده در کتاب های درسي
تسلط کافي داشته باشند تا بتوانند در دوران خدمت خود در نظام آموزش و پرورش ،وظایف خود را
به خوبي انجام دهند.
این مقاله به بررسي عناوین مطرح شده در کتاب های شيمي متوسّطه ی دوم با سرفصل های
مصوب رشته کارشناسي آموزش شيمي مي پردازد و در پي یافتن پاسخ سواالت زیر است:
 -1آیا محتوای آموزش داده شده در دوره کارشناسي آموزش شيمي برای پوشش دادن کامل مطالب
مطرح شده در دوره متوسّطه ی دوم کافي است؟
 -2کداميک از دروس سرفصل رشته آموزش شيمي در پوشش دادن مطالب کتابهای درسي شيمي
دوره متوسّطه ی دوم از اهمّيّت باالتری برخوردار است؟
از جمله پژوهشهای انجام شده در زمينهی بررسي دروس رشته آموزش شيمي مي توان به
پژوهش گلستانه ( )1398اشاره کرد .او در این پژوهش به بررسي برنامه ی درسي رشته آموزش
شيمي با رشته دبيری شيمي سابق پرداختهاست .نتایج این مقاله نشان داد که برنامهی درسي آموزش
شيمي از نظر اهداف و محتوا دارای شباهتها و تفاوتهایي با برنامه قبلي است .از جمله جنبههای
نوآورانه در برنامهی درسي آموزش شيمي ميتوان به افزودن دروس موضوعي-تربيتي (  ) PCKو
افزایش تعداد واحدهای کارورزی اشاره نمود که در شکل دادن هویت معلّمي دانشجومعلّمان و افزایش
مهارتهای معلّمي آنان بسيار موثر است .از سوی دیگر کاهش واحدهای تخصصي شيمي ،کاهش
واحدهای آزمایشگاهي و افزایش تعداد واحدهای تربيتي و تعليم و تربيت اسالمي را ميتوان از
چالشهای برنامهی درسي آموزش شيمي برشمرد که ميتواند در کاهش سطح علمي معلّمان شيمي
آینده تاثيرگذار باشد .در این پژوهش به اهمّيّت دروس موضوعي-تربيتي در آماده کردن بيش از پيش
دانشجومعلّمان برای حضور در کالس های درس اشاره شده است .این دروس شامل راهبردهای
تدریس در آموزش ،طراحي آموزشي و طراحي واحد آموزشي ،کاربرد فناوری اطّالعات و ارتباطات در
آموزش ،پژوهش و توسعهی حرفهای در آموزش هر رشتهی تخصصي است .همچنين درس کجفهمي-
های رایج در شيمي دورهی متوسّطه به عنوان یک درس تخصصي اضافه شده است که در برنامهی
دبيری شيمي وجود نداشته است و یکي از دروس ضروری و مورد نياز معلّمان آیندهی شيمي است.
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در گذشته پژوهشهایي هم در رابطه با مقایسه مطالب شيمي کتابهای درسي دبيرستان با
عناوین مرتبط در دانشگاه انجام شده است .پژوهش فرهادی و دیگران ( )1383از جمله این پژوهشها
است .در این مقاله مقایسه اجمالي در مورد دروس پایه مهندسي شيمي؛ یعني ریاضي ،فيزیک و
شيمي بين دبيرستان و دانشگاه صورت پذیرفته است .در این پژوهش با ارائه جدولهایي به بررسي
اشتراكها و تفاوتهای بين دبيرستان و دانشگاه پرداخته است .پژوهشگران ابتدا سعي کردهاند با
مقایسه برنامه ی درسي رشته مهندسي شي مي در ایران و چند کشور پيشرفته دنيا از جمله ایاالت
متحده آمریکا ،فرانسه و انگلستان سطح دروس مطرح شده در این رشته را با استانداردهای جهاني
مقایسه کنند و به یک معيار مش خص برای سطح کيفي مطلوب دروس دست پيدا کنند .سپس با
مقایسه واحدهای رشته مهندسي شيمي و درسهای دوره دبيرستان به بررسي این موضوع که چقدر
دانشجویان این رشته برای یادگيری مطالب مطرح شده در دانشگاه آمادهاند ،پرداختند .در انتها نيز
دالیل آشفتگي و بيانگيزگي دانش جویان رشته مهندسي شيمي با توجه به موضوعات مطرح شده در
پژوهش مورد بحث قرار گرفته شده است.
روش پژوهش
این پژوهش از نوعي توصيفي -مقایسهای است و در آن از روش مطالعات تطبيقي جرج بردی
استفاده شده است که شامل چهار مرحلهی توصيف ،تفسير ،همجواری و مقایسه است(.رضوان خواه
و دیگران )1394 ،در این پژوهش در مرحلهی توصيف ،پدیدههای تحقيق بر اساس شواهد و اطّالعات،
یادداشت برداری و با تدارك یافتههای کافي برای بررسي و نقّورهادی در مرحله بعد آماده شدند .در
مرحلهی تفسير ،اطّالعات توصيف شده در مرحله اول ،وارسي و تحليل گردید .در مرحله همجواری
برای ایجاد چارچوبي جهت مقایسهی شباهتها و تفاوتها ،اطّالعاتي که در دو مرحلهی قبل آماده
شده بود ،طبقهبندی و کنار هم قرار داده شد .در مرحلهی مقایسه ،مسالهی تحقيق با توجه به جزئيات
آن در زمينهی شباهتها و تفاوتها و پاسخ به سوال تحقيق ،بررسي و مقایسه گردید.
نتایج و بحث
برای دستيابي به اطّالعات موردنياز این پژوهش از منابع زیر استفاده شده است :برنامه ی درسي
دوره کارشناسي رشته آموزش شيمي مصوب ( 1394شورای برنامهریزی آموزش عالي وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری ، )1394 ،برنامه ی درسي دوره کارشناسي رشته شيمي محض مصوب 1394

مقایسهی برنامهی درسی آموزش شیمی با عناوین درسی شیمی دورهی دوم متوسّطه
(شورای برنامهریزی آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری )1394 ،و کتابهای درسي شيمي
( 1حذرخاني و دیگران ،)1396 ،شيمي ( 2حذرخاني و دیگران )1396 ،و شيمي ( 3حذرخاني و
دیگران )1397 ،دورهی متوسّطه ی دوم رشته علوم تجربي و ریاضي فيزیک .همچنين برای دستيابي
به منابع موردنياز پژوهش ،جستجوی اینترنتي در پایگاههای داده فارسي و انگليسي با استفاده از
واژههای برنامهی درسي ،مقایسه  ،آموزش شيمي انجام شد و مقاالت مرتبط مورد مطالعه قرار گرفت.
در ادامه دادههای موردنظر گردآوری ،طبقه بندی و به صورت جداولي برای هر یک از عناصر مورد
مطالعه ارائه و مورد مقایسه قرار گرفت.
از آنجا یي که در این پژوهش تمرکز اصلي بر کارآمدی رشته آموزش شيمي در فرایند آموزش
در دوره ی متوسّطهی دوم است ابتدا به بررسي دروس تخصصي رشته آموزش شيمي پرداخته شد
(جدول .)1
با توجه به یافتههای جدول  1مشاهده شد که دروس تخصصي رشته آموزش شيمي به دو گروه
تخصصي و تخصصي-تربيتي تقسيم شدهاند .دروس تخصصي که شامل  63واحد (  62واحد نظری و
 1واحد عملي) است به مباحث تخصصي علم شيمي مي پردازد .دروس تخصصي-تربيتي که شامل
 23واحد (  12واحد نظری 2 ،واحد عملي و  9واحد کارگاهي) است که با هدف شکل دادن هویت
معلّمي دانشجومعلّمان و افزایش مهارتهای معلّمي آنان در برنامهی درسي رشته آموزش شيمي
گنجانده شدهاند.
اما برای پاسخ به سوالهای پژوهش ،سرفصلهای اشاره شده در جدول  1با عناوین مطرح شده
در کتابهای درسي شيمي دوره دوم متوسّطه مقایسه شد.
در هر یک از جدولهای زیر در یک ستون به موضوعات مطرح شده در کتاب درسي اشاره شده
و به تفکيک در هر ردیف به یک موضوع پرداخته شده است .در ستون بعدی صفحهای که برای اولين
بار موضوع مورد بحث در کتاب درسي مشاهده شد ،ذکر شده است .در ستون آخر که شاید مهمترین
ستون این جدول باشد واحدهایي از سرفصل برنامه ی درسي رشته آموزش شيمي قرار دارند که طبق
سرفصل باید به موضوع مورد بحث بپردازند و دانشجومعلّمان باید در آن درس به یادگيری آن مفهوم
بپردازند.
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جدول  -1دروس تخصصی رشته آموزش شیمی (شورای برنامهریزی آموزش عالي وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری)1394 ،
رشته

آموزش
شيمي

نوع دروس

عناوین دروس

ریاضي عمومي  ،)2( 1فيزیک عمومي  ،)2( 1شيمي عمومي
 ،)2( 1آزمایشگاه شيمي عمومي  ،)1( 1ریاضي عمومي ،)2( 2
فيزیک عمومي  ،)2( 2شيمي عمومي  ،)2( 2آزمایشگاه فيزیک
عمومي  ،)1( 1آزمایشگاه شيمي عمومي  ،)1( 2ریاضي در
شيمي ( ،)2شيمي آلي  ،)3( 1شيمي معدني  ،)3( 1شيمي
تجزیه  ،)3( 1شيمي فيزیک  ،)3( 1آزمایشگاه شيمي معدني
 ،)1( 1آزمایشگاه شيمي آلي  ،)1( 1شيمي معدني ،)3( 2
شيمي آلي  ،)3( 2آزمایشگاه شيمي آلي  ،)1( 2آزمایشگاه
تخصصي
شيمي تجزیه  ،)1( 1آزمایشگاه شيمي فيزیک  ،)1( 1شيمي
تجزیه  ،)3( 2شيمي فيزیک  ،)3( 2آزمایشگاه شيمي تجزیه
 ،)1( 2آزمایشگاه شيمي فيزیک  ،)1( 2آزمایشگاه شيمي
معدني  ،)1( 2شيمي معدني  ،)2( 3شيمي آلي  ،)2( 3تجزیه
دستگاهي (1ن1ع) ،زبان تخصصي شيمي ( ،)1شيمي فيزیک
 ،)2( 3کج فهمي های رایج در شيمي دوره ی متوسّطه(،)2
شناسایي ترکيبهای آلي ( ،)2کارهای عملي در آموزش شيمي
()1

تخصصي
تربيتي

برنامه ریزی درسي در آموزش شيمي (1ن1ع) ،مباحث
نوین تأثيرگذار بر آموزش شيمي (1ع) ،آموزش ایمني در
آزمایشگاه (1ك) ،طراحي اموزشي در آموزش شيمي
(1ك) ،پژوهش و توسعه حرفه ای :1پژوهش روایي (1ك)،
طراحي واحد یادگيری در آموزش شيمي (1ك) ،کارورزی
 ،)2( 1تحليل محتوای مواد آموزشي شيمي (1ن1ك)،
کارورزی  ،)2( 2پژوهش و توسعه حرفه ای :2کنش پژوهي
(1ك) ،راهبردهای تدریس در آموزش شيمي (1ك)،
پژوهش توسعه حرفه ای :3درس پژوهي (1ك) ،کارورزی
 ،)2( 3کارنمای معلّمي(پروژه) ( ،)2کارورزی  ،)2( 4کاربرد
فناوری اطّالعات و ارتباطات در آموزش شيمي (1ك)

اعداد داخل پرانتز ،تعداد واحد های هر عنوان درسي است.

تعداد واحد

63

23

مقایسهی برنامهی درسی آموزش شیمی با عناوین درسی شیمی دورهی دوم متوسّطه
جدول شماره  2به مقایسه مباحث مطرح شده در کتاب شيمي پایه دهم دورهی متوسّطهی دوم
رشته تجربي و ریاضي فيزیک با سرفصلهای دروس رشته آموزش شيمي ميپردازد .بر اساس اطّالعات
این جدول مشاهده شد که از  54مبحث مطرح شده در این کتاب 53 ،مورد آن به طور ویژه بر اساس
سرفصل های دروس رشته آموزش شيمي ،در دوره کارشناسي این رشته آموزش داده ميشود .از این
بين درس شيمي عمومي  1با پرداختن به  38مبحث بيشترین تأثير را دارد و پس از آن درس شيمي
عمومي  2با  6مورد و درسهای شيمي فيزیک  2و شيمي تجزیه  1با  5مورد از درسهای با اهمّيّت
به شمار ميآیند .از بين  54مبحث مطرح شده در این کتاب ،به طور ویژه به یک مورد آن در
سرفصلهای دروس رشته آموزش شيمي اشاره نشده است.
جدول شماره  3به مقایسه مباحث مطرح شده در کتاب شيمي پایه یازدهم دورهی متوسّطه ی
دوم رشته تجربي و ریاضي فيزیک با سرفصلهای درسهای رشته آموزش شيمي ميپردازد .بر اساس
اطّالعات این جدول مشاهده شد که از  43مبحث مطرح شده در این کتاب 39 ،مورد آن به طور ویژه
بر اساس سرفصلهای دروس رشته آموزش شيمي ،در دوره کارشناسي این رشته آموزش داده مي-
شود .از این بين درس شيمي عمومي  1با پرداختن به  14مبحث بيشترین تأثير را دارد و پس از
آن درس شيمي عمومي  2با  8مورد و درسهای شيمي آلي  2و مباحث نوین تأثيرگذار بر آموزش
شيمي با  6مورد از درس های با اهمّيّت به شمار ميآیند .از بين  43مبحث مطرح شده در این کتاب،
به طور ویژه به  4مورد آن در سرفصلهای دروس رشته آموزش شيمي اشاره نشده است.
جدول شماره  4به مقایسه مباحث مطرح شده در کتاب شيمي پایه دوازدهم دوره ی متوسّطهی
دوم رشته تجربي و ریاضي فيزیک با سرفصلهای درسهای رشته آموزش شيمي ميپردازد .بر اساس
اطّالعات این جدول مشاهده شد که از  53مبحث مطرح شده در این کتاب 45 ،مورد آن به طور ویژه
بر اساس سرفصلهای دروس رشته آموزش شيمي ،در دوره کارشناسي این رشته آموزش داده مي-
شود .از این بين درس شيمي عمومي  2با پرداختن به  25مبحث بيشترین تأثير را دارد و پس از
آن درس شيمي عمومي  1با  9مورد و درس شيمي فيزیک  2با  7مورد از درس های با اهمّيّت به
شمار ميآیند .از بين  53مبحث مطرح شده در این کتاب ،به طور ویژه به  8مورد آن در سرفصلهای
دروس رشته آموزش شيمي اشاره نشده است.
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جدول  -2تطبیق مباحث شیمی دهم با دروس رشته آموزش شیمی
فصل دوم شيمي دهم

فصل اول شيمي دهم

صفحه

دروس آموزش
شيمي

عنوان مبحث

صفحه

ایزوتوپ

5

عمومي 2

فشار هوا

47

نيمه عمر

6

عمومي  – 2فيزیک
2

تقطير جز به جز

49

آز آلي 1

طبقه بندی عناصر

9

عمومي 1

واکنش های
شيميایي

56

عمومي 1

جدول تناوبي عناصر

10

عمومي1

قانون پایستگي
جرم

56

عمومي 1

جرم اتمي عناصر

13

عمومي 1

موازنه کردن

58

عمومي 1

جرم اتمي ميانگين

15

عمومي 1

اکسيد های فلزّی
و نا فلزّی

60

معدني - 1
معدني 3

طيف سنج جرمي

17

عنوان مبحث

دروس آموزش
شيمي
عمومي – 1
فيزیک 2

عمومي  – 1تجزیه
دستگاهي -
شناسایي ترکيبهای
آلي

PH

67

عمومي – 2
تجزیه 1

مول

18

عمومي 1

اسيد و باز

67

عمومي – 2
تجزیه 1

جرم مولي

18

عمومي1

اثر گلخانه ای

72

مباحث نوین
تأثير گذار بر
آموزش شيمي

نور و اجزا آن

19

عمومي 1

شيمي سبز

74

مباحث نوین
تأثير گذار بر
آموزش شيمي

نشر نور و طيف
نشری

22

عمومي 1

دگر شکل ها

77

عمومي 1

مقایسهی برنامهی درسی آموزش شیمی با عناوین درسی شیمی دورهی دوم متوسّطه
ساختار اتم

24

عمومي  – 1فيزیک
3

واکنش های
برگشت پذیر

79

اعداد کوانتمي

24

عمومي 1

خواص و رفتار گاز
ها

81

مدل کوانتمي اتمي

26

عمومي 1

قانون آووگادرو

83

عمومي 1

الیهها و زیرالیههای
اتمي

27

عمومي 1

استوکيومتری
واکنش

85

تجزیه 1

ساختار لوویس

35

عمومي  - 1آلي 1

فرایند هابر

86

عمومي 2

تبدیل اتم به یون

38

عمومي 1

پيوند یوني

38

عمومي 1

ترکيب یوني

38

عمومي 1

تبدیل اتم به
مولکول

38

عمومي 1

پيوند کواالنسي

39

عمومي 1

ترکيب مولکولي

39

عمومي 1

فرمول مولکولي

39

عمومي 1

عمومي 2
عمومي– 1
فيزیک 1

فصل سوم شيمي دهم
عنوان مبحث

صفحه

دروس آموزش شيمي

یون های چنداتمي

98

عمومي 1

محلول ها

100

عمومي  – 1فيزیک 2

انحالل پذیری

101

عمومي 1

قسمت در ميليون

102

عمومي  - 1تجزیه 1

موالر

106

عمومي  - 1تجزیه 1

مولکول های قطبي و ناقطبي

112

عمومي  – 1آلي 1

نيرو های بين مولکولي

114

معدني 1

گشتاور دوقطبي

114

عمومي  – 1آلي 1

پيوند های هيدروژني

115

معدني 1

حالل های آلي

118

انحالل مولکولي

120

عمومي 1
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انحالل یوني

120

عمومي 1

قانون هنری

124

فيزیک 2

رسانایي محلول ها

124

فيزیک 2

اسمز

128

عمومي 1

جدول  -3تطبیق مباحث شیمی یازدهم با دروس رشته آموزش شیمی
فصل دوم شيمي یازدهم

فصل اول شيمي یازدهم

صفحه

صفحه

عنوان مبحث

دروس آموزش شيمي

جدول تناوبي عناصر

6

عمومي –1معدني1

ماده و انرژی

رفتار عناصر

10

معدني 1

اثر دما بر جنبش
مولکولها

54

شعاع اتمي

11

معدني 1

تفاوت دما و گرما

56

عمومي 1

روند های تناوبي

12

معدني 1

ظرفيت گرمایي

57

عمومي 1

فلزّ های دسته d

14

عمومي 2

گرمای ویژه

57

عمومي 1

شناسایي فلزّ در
نمونه

19

گرما شيمي

61

عمومي– 1فيزیک 1

واکنش پذیری فلزّ
ها

20

آنتالپي

63

عمومي  -1فيزیک 1

درصد خلوص

23

عمومي 1

کربونيل

67

آلي 2

بازده درصدی

23

عمومي 1

آنتالپي سوختن

68

عمومي 1

استخراج فلزّات

27

گرماسنجي

70

عمومي 1

نفت

28

قانون هس

71

عمومي 1

کربن

30

عمومي2

آهنگ واکنش

77

عمومي 2

آلکان ها

32

آلي 1

عوامل موثر بر سرعت
واکنش

79

عمومي 2

آلکن ها

39

آلي 1

کربوکسيل

83

آلي 2

آلکين ها

41

آلي 2

سنتيک شيميایي

84

عمومي– 2فيزیک 2

عنوان مبحث

دروس آموزش شيمي

52

عمومي 1
عمومي 1

مقایسهی برنامهی درسی آموزش شیمی با عناوین درسی شیمی دورهی دوم متوسّطه
هيدروکربنهای
حلقوی

42

آلي  – 1آلي 2

سرعت واکنش

84

عمومي– 2فيزیک 2

سوخت

44

عمومي 1

رادیکال

89

آلي 1

فصل سوم شيمي یازدهم
دروس آموزش شيمي

عنوان مبحث

صفحه

درشت مولکول ها

100

مباحث نوین تأثيرگذار بر آموزش شيمي

پليمر

102

مباحث نوین تأثيرگذار بر آموزش شيمي – عمومي 2

بسپارش

102

مباحث نوین تأثيرگذار بر آموزش شيمي – عمومي 2

پلي استر ها

107

مباحث نوین تأثيرگذار بر آموزش شيمي

الکل ها

109

آلي 2

کربوکسيليک اسيد ها

109

آلي 2

استری شدن

122

آلي 2

پلي آميد ها

124

مباحث نوین تأثيرگذار بر آموزش شيمي

پليمر سبز

129

مباحث نوین تأثيرگذار بر آموزش شيمي

جدول  -4تطبیق مباحث شیمی دوازدهم با دروس رشته آموزش شیمی
فصل اول شيمي دوازدهم

صفحه

عنوان مبحث

صفحه

عنوان مبحث

دروس آموزش شيمي

فصل دوم شيمي دوازدهم
دروس آموزش شيمي

چربي ها

5

آلي 2

الکتروشيمي

38

عمومي  – 2فيزیک 2
–تجزیه 2

اسيد های چرب

5

آلي 2

اکسایش و کاهش

40

عمومي  – 1عمومي 2
–تجزیه 2

کلویيد

7

عمومي 1

سلول گالواني

44

عمومي  – 2فيزیک -2
تجزیه 2

سوسپانسيون

7

آند و کاتد

45

عمومي  – 2تجزیه 2

صابون

8

آلي 2

نيروی الکتروموتوری

46

عمومي  – 2تجزیه 2

آب سخت

9

آز تجزیه 1

پتانسيل استاندارد

47

عمومي  – 2فيزیک 2
– تجزیه 2
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پاكکننده های
غيرصابوني

 10آلي 2

سلول سوختي

50

عمومي 1

پاكکننده های
خورنده

12

عدد اکسایش

52

عمومي  – 2معدني 1

اسيد و باز ها

 13عمومي  – 2معدني -1
تجزیه 1

سلول های الکتروليتي

54

عمومي 2

رسانایي
الکتریکي
محلولها

16

فيزیک 2

برقکافت

54

عمومي 2

قدرت اسيدی

16

عمومي  – 2آلي 1

سلول دانز

55

عمومي 2

درجه یونش

 18عمومي 2

خوردگي

56

عمومي 2

ثابت تعادل

 19عمومي  – 2فيزیک – 1
تجزیه 1

حفاظت از آهن

58

عمومي 2

سامانه تعادلي

 21عمومي  – 2فيزیک – 1
تجزیه 1

فرایند هال

61

عمومي 2

PH

 23عمومي  – 2تجزیه 1

آبکاری

60

عمومي 2

باز ها

 28عمومي – 2معدني -1
تجزیه 1
فصل چهارم شيمي دوازدهم

فصل سوم شيمي دوازدهم

صفحه

درصد جرمي

67

عمومي 1

آالینده

92

سيليس و
مشتقات

68

عمومي 2

انرژی فعال سازی

93

جامد های
کواالنسي

69

عمومي  – 1معدني 1

مبدل کاتاليستي

98

گرافن

70

اصل لوشاتليه

103

عمومي 2

توزیع الکترون

73

تغيير حجم در تعادل گازی

104

عمومي  – 2فيزیک 2

عنوان مبحث

صفحه

دروس آموزش شيمي

عنوان مبحث

عمومي 1

دروس آموزش شيمي
مباحث نوین تأثيرگذار
بر آموزش شيمي
عمومي 2

مقایسهی برنامهی درسی آموزش شیمی با عناوین درسی شیمی دورهی دوم متوسّطه
عمومي  – 2فيزیک 2

بار جزیي

74

عمومي 1

تغيير دما در تعادل گازی

105

انرژی
خورشيدی

75

عمومي 1

فرایند هابر

107

جامد یوني

77

عمومي  – 1معدني 1

فناوری های شيميایي

109

عدد
کوئوردیناسيون

78

معدني  – 1معدني 2

سنتز

111

آلي  -1آلي  -2آلي 3

فلزّ ها

81

کتون/آلدهيد

113

آلي 2

رنگ و رنگدانه

83

بازیافت

117

معدني 3

اطّالعات جمعآوری شده در رابطه با دروس رشته آموزش شيمي ،در جدولهای باال و جدول های
 5و  6طبقهبندی و مورد بررسي قرار گرفت.
در ادامه به تحليل جدولهای  5و  6پرداخته شد .بنابر اطّالعات جدول فوق ،درسهای شيمي
عمومي  1و شيمي عمومي  2از اهمّيّت بسيار زیادی برخوردار هستند و از بين  150مبحث مطرح
شده در کتاب های درسي شيمي دوره ی متوسّطهی دوم رشته علوم تجربي و ریاضي فيزیک ،با
گذراندن دروس شيمي عمومي  1و شيمي عمومي  ،2ميتوان به  %66مباحث تسلط پيدا کرد .از بين
سایر دروس ،شيمي فيزیک  2با داشتن ارتباط با  15مبحث و شيمي آلي  2با داشتن ارتباط با 12
مبجث از جمله دروس با اهمّيّت دوره کارشناسي آموزش شيمي به شمار ميآیند.
از دیگر نکاتي که ميتوان به آن اشاره کرد این است که دانشجومعلّمان تا پایان سال دوم تحصيل
در دانشگاه فرهنگيان ،بدون نياز به گذراندن دروس سال های سوم و چهارم ،به  %73مباحث مطرح
شده در کتاب های شيمي دوره ی متوسّطهی دوم رشته علوم تجربي و ریاضي فيزیک تسلط کافي
پيدا ميکنند.
نکته قابل توجه دیگری که از جدولهای فوق به دست ميآید اهمّيّت به نسبت باالی درس
مباحث نوین تأثيرگذار بر آموزش شيمي است .با توجه به تغيير کتابهای درسي و زمينهمحور شدن
آنها ،این درس که به مطالب کاربردی و ملموس علم شيمي مي پردازد از اهمّيّت بسياری برای
دانشجومعلّمان رشته آموزش شيمي ميتواند برخوردار باشد.
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جدول  -5تعداد مباحث پوشش داده شده شیمی دوره ی متوسّطه ی دوم توسّط درس های
رشته آموزش شیمی به صورت هر سال تحصیلی جداگانه

شيمي دهم

شيمي دوازدهم

شيمي یازدهم

عنوان درس

تعداد
مبحث

عنوان درس

تعداد
مبحث

عنوان درس

تعداد
مبحث

شيمي عمومي 1

38

شيمي عمومي 1

14

شيمي عمومي 2

25

شيمي عمومي 2

6

شيمي عمومي 2

8

شيمي عمومي 1

9

شيمي فيزیک 2

5

شيمي آلي 2

6

شيمي فيزیک 2

7

شيمي تجزیه 1

5

شيمي آلي 1

3

مباحث نوین
تأثيرگذار بر آموزش
شيمي

6

شيمي آلي 2

6

شيمي معدني 1

4

شيمي معدني 2

6

مباحث نوین
تأثيرگذار بر آموزش
شيمي

2

شيمي آلي 1

4

شيمي تجزیه 2

6

شيمي تجزیه
دستگاهي

1

شيمي فيزیک 1

2

شيمي تجزیه 1

5

شناسایي ترکيبات
آلي

1

شيمي فيزیک 2

2

شيمي آلي 1

2

آزمایشگاه آلي 1

1

شيمي فيزیک 1

2

شيمي فيزیک 3

1

شيمي آلي 3

1

شيمي معدني 3

1

آزمایشگاه تجزیه 1

1

مباجث نوین تأثيرگذار
بر آموزش شيمي

1

شيمي معدني 2

1

شيمي معدني 3

1

مقایسهی برنامهی درسی آموزش شیمی با عناوین درسی شیمی دورهی دوم متوسّطه
جدول  -6تعداد مباحث پوشش داده شده شیمی متوسّطه با درس های رشته آموزش شیمی
به صورت مجموع سال های تحصیلی

مجموع
عنوان درس

تعداد
مبحث

عنوان درس

تعداد
مبحث

شيمي عمومي 1

61

شيمي معدني 3

2

شيمي عمومي 2

39

شيمي فيزیک 1

4

شيمي آلي 1

9

شيمي فيزیک 2

15

شيمي آلي 2

12

شيمي فيزیک 3

1

شيمي آلي 3

1

شيمي تجزیه 1

10

شيمي معدني 1

10

شيمي تجزیه 2

6

شيمي معدني 2

1

شيمي تجزیه دستگاهي

1

مباجث نوین تأثيرگذار بر آموزش
شيمي

9

شناسایي ترکيبات آلي

1

بدین ترتيب نتيجه گرفته شد که سرفصلهای رشته آموزش شيمي ،کتابهای درسي شيمي
دوره ی متوسّطه ی دوم را به طور نسبتا کامل پوشش ميدهند و این سرفصلها ميتوانند
دانشجومعلّمان را برای پيشبرد اهداف ذکر شده در برنامه ی درسي رشته آموزش شيمي کمک مي
کنند .در ادامه به ارائهی پيشنهاداتي برای بهبود این مسير پرداخته شد.
پیشنهادات
در این پژوهش سرفصلهای رشته های کارشناسي آموزش شيمي و شيمي محض بررسي و با
مباحث مطرح شده در کتاب های درسي شيمي دوره ی متوسّطه ی دوم رشته تجربي مقایسه شد
و نتایجي از این تحقيق بهدست آمد که قبال ذکر شد.
با توجّه نتایج بهدست آمده دروس تخصصي-تربيتي از اهمّيّت بهسزایي در فرایند آماده سازی
دانشجومعلّمان برای تدریس در کالسهای درس برخوردارند و درس های تخصّصي نمي توانند تمام
مباحث مطرح شده در کتاب های درسي را پوشش دهند و فراگرفتن آنها به تنهایي نميتواند
دانشجومعلّمان را برای تدریس آماده سازد ،پس الزم است به درسهای تخصصي-تربيتي در دورهی
کارشناسي آموزش شيمي اهمّيّت ویژهای ،هم از طرف اساتيد و هم از طرف دانشجومعلّمان ،داده
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شود زیرا از طریق درسهایي مانند تحليل محتوای مواد آموزشي شيمي ميتوان نقصهای درسهای
تخصصي در مواردی که نميتوانند مباحث مطرح شده در دبيرستان را پوشش دهند ،جبران کرد تا
در نتيجه دانشجومعلّمان با حداکث ر آمادگي و تسلط بر تمام محتوای درسي دوره ی متوسّطه ی دوم
پس از اتمام دوره تحصيلي خود در سر کالس های درس حاضر شوند.
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Abstract
The field of chemistry education is one of the multidisciplinary
trends that are defined in order to train a chemistry teacher for the second
round of high school, which aims to acquire the knowledge, skills and
competencies required for student-teachers. Teachers are the most
important factor in preparing students in any education system, so teacher
education reform is one of the necessities to improve the quality of the
education system, including these reforms, revision of the education
curriculum so that the teachers can acquire the necessary competence to
teach. This article examines the topics discussed in the high school
chemistry textbooks in the second round with approved topics in the field
of chemistry education and its research method is descriptive-comparative
in which it first examines specialized courses in the field of chemistry
education. Then, the mentioned topics are compared with the topics
mentioned in the textbooks of the second high school chemistry, and based
on this comparison, the important topics in the chemistry education
courses are identified.
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