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بررسی و تحلیل محتوای کتاب شیمی دهم دوره دوم متوسطه برمبنای
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چکیده
امروزه علم شيمي به عنوان دانشي فراگير و پرکاربرد در همه زمينههای زندگي شناخته شده است
و پيشرفت و تکامل بسياری از علوم و همچنين صنایع مدرن روز به نوعي با این علم مرتبط است بنابراین وجود
بررسيهای علمي و ميزان تامين اهداف آموزشي یک محتوای آموزشي الزم به نظر ميرسد .در این پژوهش با
استفاده از نظریههای آموزشي در یاددهي-یادگيری علم شيمي ،منابع علمي موجود در گرایشهای مختلف
شيمي و همچنين جمع آوری نتایج حاصل از نظرسنجي تعدادی از دبيران شيمي به بعضي از نقاط ضعف و
قوّت کتاب شيمي دهم تاليفي 99-98سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشي پرداخته شده و بعضي از ایرادات
آموزشي آن بررسي شده است .در این پژوهش بر اصليترین پيشفرض مسئله یعني استفاده از محتوای مناسب
علمي و آموزشي متمرکز شده و به منظور ارتقاء سطح علمي و تأمين بيشتر اهداف آموزشي ،بررسي و نقدی
بر شيمي دهم تأليف شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي انجام شده است .در بخشي از این پژوهش
با استفاده از اصول و فنون آموزش در یک تحقيق پيمایشي از  160نفر از همکاران دبير شيمي مشغول به
کار در سه استان کشور با سابقه بيش از  8سال نظرسنجي به عمل آمد .جمعيّت آماری دبيران شرکت کننده
در تکميل پرسشنامه به تفکيک استان ،جنسيّت و نوع پاسخ استخراج شده است.
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مقدّمه
بي شک علم شيمي از نظر قدمت واهمّيّت جزء علوم پایه و اساسي است و بسياری از علوم دیگر
از جمله علوم زیست شناختي که به حيات موجودات زنده ميپردازد و علومي که مقصد آنها کشف
حقایق کلّ جهان هستي است مانند زمينشناسي ،فيزیک و نجوم به نحو موثری از علم شيمي بهره
ميگيرند .جنبه های فکری -فلسفي این علم از حدود 300تا  600سال قبل از ميالد در یونان باستان
پایه گذاری شد و با گرایش و کوشش دانشمندان مسلمان در علم شيمي ،زدودن خرافات و زواید از
این رشته آغاز شد ،این دانشمندان با آميختن شيمي با نوآوریهای زمان خود زمينه پيشرفتهای
شگفتانگيز در دورههای بعد را نيز فراهم آوردند .با توجه به جایگاه این علم در کشور ما و اینکه
آموزش صحيح آن تأثير شگفتي بر نيل به خودکفایي صنعتي و شکوفایي اقتصادی دارد ،و از آنجا که
آموزش شيمي برای بسياری از دانشجویان علوم پایه غير از رشته ضروری است (شواتز1و دیگران،
 .)2005توجّه به محتوای درسي این علم در سطوح پایه آموزشي در راستای تأمين این هدف اهمّيّت
فراوان دارد.
پيدایش رشتههای جذّاب و متنوع دانشگاهي که به شکلي به دانش شيمي مربوط ميشوند فرصتي
برای دانشآموزان ایجاد کرده است تا با تحصيل در این رشتهها و دنبال کردن گزینههای انتخابي
مورد عالقه خود ،پيچيدگيها و جاذبههای این رشته را بياموزند .با پيشرفت روزافزون علم شيمي و
دستيابي بخشي از دانشآموزان ایراني به منابع علمي روز مانند ویدئوهای جذّاب شيمي ،مقاالت
تأليفي بينالمللي ،سایتها و شبکههای علمي که آخرین اخبار تحوّالت علمي را در اختيار آنان مي-
گذارد ،ضروری است روشهای تدریس نيز به طور اساسي دچار تغيير و تحوّل گردند و فضای کالس
شيمي به جای محيط خستهکننده و کسالتباری که گاهي در اظهار نظر دانشآموزان شنيده ميشود
تبدیل به فضایي مبتني بر کاوشگری ،کشف مفاهيم و بستری برای انجام فعّاليّت های ذهني و عملي
شود.
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به طورکلّي ميزان موفقّيّت معلّم در آموزش شيمي به عوامل مهمّي چون استعداد و عالقمندی
دانشآموز ،چگونگي طرح و تشریح موضوع مورد تدریس در کتاب درسي و دانش معلّم شيمي و روش
تدریس او در انتقال مطالب بستگي دارد (مندلر ،2012 ،1ص.)92-80 ،
برای ایجاد عالقه و استقبال بيشتر از جانب دانشآموزان در فراگيری شيمي سه روش معرفي
شده است:
 -1ایجاد رقابت سالم علمي در آزمایشگاه شيمي و طرح ایدههای نو از سوی دانشآموزان ،مثال اثبات
وجود کشش سطحي در آب ،برای دانشآموز پایه دهم از راهي غير از آنچه کتاب معرفي کرده است.
 -2استفاده از منابع علمي تدوین شده با اصول روانشناسي یادگيری در نگارش صحيح متن علمي با
توجه به سن و شرایط اجتماعي موجود بسيار راهگشا است ،زیرا بسياری از متون علمي با توجه به
چگونگي اثربخشي بر قسمتهای گوناگون مغز برای نيل به هدف یادگيری بيشتر نگاشته ميشود
(سوزان 2و دیگران  ،2018 ،ص.)45-42 ،
 -3آموزش شيمي بر محور پروژههای تحقيقاتي ساده محوّل شده به دانشآموزان (شرابي 3و دیگران
 ،2014 ،ص.)123-100 ،
مثالً دانشآموز سال دهم ساکن در مناطق کم آب جنوبي کشور راهي عملي برای شيرین کردن
آب شور ارائه دهد ،روشهای نوین موجود کامالً ساده و در حد فهم دانشآموزان است و با مطالعه
بيشتر به این نتایج ميرسد.
بررسي زمينه روش تدریس علم شيمي در دبيرستانهای ژاپن نشان ميدهد این درس در دو بخش
پایه و پيشرفته در این کشور تدریس ميشود که البتّه بخش پيشرفته آن جزء دروس اختياری
دانشآموزان است .توشيو معلم ژاپني در مقاله خود در این باره توضيح ميدهد که در ژاپن در بخش
پایه شيمي ،مباحث ذرّات اتمي و ماهيّت آنها ،پيوندهای شيميایي ،تغييرات انرژی در واکنشهای
شيميایي تدریس ميشود (توشيو.)2015 ،4
در صورتي که آموزش علوم به روش علمي صورت گيرد ،بسياری از مشکالت فعلي آموزش شيمي،
مانند اجبار یادگيری و بيانگيزگي توأم با خستگي دانشآموزان و تحميل شرایطي که این درس از
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حالت پویا و زنده خارج شده و تبدیل به محتوایي حفظي ميشود ،از بين ميرود .محتوای آموزشي،
دانش و مهارت معلّم در انتقال علم به دانشآموز و شرایط فيزیکي و ذهني دانشآموز سه رأس مثلّثي
هستند که در آموزش صحيح به دانشآموز موثرند (تولي 1و دیگران  ،2012 ،ص.)52-47 ،
به طور کلّي برای آنکه معلّم شيمي تدریس کارآمدی داشته باشد وجود چند شرط ضروری است:
 -1تدریس مفهومي باشد .
 -2معلّم یک نسخه خوب و غني از محتوای آموزشي در اختيار داشته باشد (نقش کتاب درسي).
 -3پيوند دائم ميان کالس درس شيمي و آزمایشگاه شيمي برقرار باشد.
 -4در آزمایشگاه و کالس دانشآموزان گروهبندی شوند و با گروهها تعامل دائم وجود داشته باشد
(جانگ 2و دیگران .)2013 ،
تجربه آموزش شيمي نشان ميدهد برای یک تدریس اساسي و پيوسته در حدّ شيمي پایه ،آموزش
 4مفهوم زیر ضروری است:
 -1الکترونگاتيوی  -2انرژی یونش  -3شعاع اتمي  -4الکترونخواهي عناصر
بنابراین شرط الزم برای تامين هدف یادگيری به بهترین وجه ،تصحيح اشکاالت موجود در کتب
درسي این رشته است ،این اصالحات و رفع اشکاالت موجود موجب ایجاد عالقه بيشتر دانشآموزان
و شناخت عميقتر آنها از کاربرد رشته شيمي در زندگي روزمره و صنعت ميشود .نظر به نقش کليدی
کتاب های درسي درپيشبرد اهداف بلند آموزش و پرورش در کشور ما ،در این پژوهش به نقاط قوّت
و ضعف کتاب شيمي دهم پرداخته شده است.
روش پژوهش
به منظور بهکارگيری تجربيات آموزشي دبيران شيمي در نقد و بررسي کتاب شيمي دهم ،در
این پژوهش با  160نفر از دبيران شيمي خانم و آقا با سابقه بيش از  8سال در استانهای اصفهان،
کرمانشاه و لرستان تماس حاصل شد و از آنها خواسته شد فرم نظرسنجي زیر را تکميل کنند ،حاصل
این نظر سنجي پس از جمع نظرات ،در نرمافزار اکسل به نمودار ميلهای تبدیل شد.
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جدول -1نمونه پرسشنامه تکمیل شده توسط همکاران شیمی در استانهای اصفهان،
کرمانشاه و لرستان
مدرک تحصيلي

سابقه تدریس درس شيمي

جنس

همکار محترم لطفاً با عالقه و دقّت به سواالت زیر در مورد تدریس کتاب شيمي دهم چاپ  98پاسخ دهيد.
 -1آیا با تدریس این حجم کتاب درسي در  3ساعت هفتگي کمبود وقت دارید؟

 -2آیا فکر ميکنيد انسجام و پيوستگي مطالب برای یک کتاب درسي در این پایه مناسب
است؟
 -3از نظر سطح دشواری پرسشها و مسائل حل شده در متن کتاب با سواالت کنکور قابل
مقایسه است؟
 -4آیا با حذف تدریس پيوند داتيو در کتاب درسي ،تدریس شما در ساختار لوویس منجر
به سرگرداني دانشآموز شده است؟
 -5آیا با حذف تدریس مفهوم الکترونگاتيوی در توجيه قطبيت مولکول ،کار تدریس این
مبحث سختتر شده است؟
 -6آیا با حذف کلماتي مانند اوربيتال ،قانون شارل ،قانون بویل از متن درس موافق هستيد؟
 -7آیا آزمایشهای طراحي شده در کتاب آزمایشگاه شيمي  1را مرتبط با دروس ارائه شده
در کتاب ميدانيد؟
 -8آیا معتقدید ميتوان با کم کردن حجم مطالب تدوین شده در کتاب به بررسي دقيقتر
بعضي مطالب مهّمتر پرداخت؟
 -9آیا تمرینهایي مانند "با هم بيندیشيم "صفحات 65و  67و یا "در ميان تارنماها "
را در کالس بحث ميکنيد و حل ميکنيد؟
 -10به طور کلي معتقدید آیا تدریس کتاب شيمي دهم در  3ساعت و محتوای موجود
(و نه تدریس مطالب تکميلي) نسبت به کتاب شيمي دوّم دبيرستان سابق به ميزان بيشتری
دانشآموزان را به استفاده از کتابهای کمک آموزشي و تدریس خصوصي هدایت ميکند؟
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نتایج و بحث
برای فعّال کردن دانش آموزان در فرآیند یادگيری شيمي ،باید مباحثي بااهمّيّت و پرکاربرد در
محتوای کتاب درسي گنجانده شود تا دانشآموز اهمّيّت و کارآیي مفاهيم آموخته شده را در این
زمينهها ببيند و در نتيجه برای گسترش دانش خود در جهات مختلف ،انگيزهی الزم را کسب کند .
در ادمه به بررسي ابعاد بعضي از نقاط قوّت و ضعف کتاب شيمي دهم ميپردازیم:
نقاط قوّت

 -1از آنجا که در سالهای اخير ،نگرانيهای جهاني نسبت به منابع انرژی ،تغذیه ،آب ،محيط زیست
وآلودگي های هوا وآبهای زیر زميني تشدید شده است ،این امر سبب شده علم شيمي برای حلّ این
مشکالت جایگاه ویژه ای در اقتصاد و علوم اجتماعي کسب نماید .کتاب شيمي دهم به شکل مناسبي
به مسائل زیستمحيطي ،چالشها و راهکارهای حل این معضالت پرداخته است .
 -2نقش کاربردی شيمي در صنعت به شکل قابل قبولي یادآوری شده است ،مثال در فصل 1
شيمي درماني و در فصل  2نقش گازها در صنعت و زندگي روزانه و در فصل  3اهمّيّت محلولها در
بدن انسان و در زندگي روزمره یادآوری شده است.
 -3سازماندهي نکات مکمّل هر صفحه و نکات مبهم در حاشيه هر صفحه از نظر کمک به پویایي
محتوایي کتاب ،مفيد است.
 -4جمعبندی نکات و مطالب مهّم هر فصل بهصورت تمرینهای دورهای از نقاط قوّت این کتاب
است.
معموالً در تدریس کتابهای درسي مهمّترین چالش پيش روی معلّم وسعت و تنوّع مباحث
گنجانده شده در برنامهی درسي ميباشد که متاسفانه شيمي دهم نيز از این آسيب مصون نمانده
است و به طور جزئيتر مواردی که ميتواند سبب کاهش انگيزه دانش آموزان برای مطالعهی علم
شيمي و ادامه تحصيل در مقاطع باالتر شود را بررسي ميکنيم.
نقاط ضعف

 -1یکي از ویژگيهای یک منبع علمي مناسب نظم و پيوستگي مطالب ارائه شده به فراگيران
است ،که در این صورت فراگير با ایجاد نظم ساختاری درون ذهني خود ارتباط ميان مطالب را درک
کرده و پس از جمعبندی از کل مطلب نتيجهگيری کرده و در این صورت هدف آموزشي مبحث تامين
ميشود (صفوی .)1386 ،هرگاه پيوستگي ميان مباحث به قدر کافي رعایت نشود ،پردازش عجوالنه و
سطحي به مطالب متعدّد پيش ميآید و در نتيجه نه تنها تدریس چنين مطالبي مستلزم صرف وقت
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زیاد خواهد بود بلکه نتيجهای ضعيف به دنبال خواهد داشت چرا که دانشآموز چارهای جز حفظ آن
مطالب نخواهد داشت ،برای مثال در فصل  1کتاب ميان مباحث مهبانگ ،مفهوم مول و نور ارتباط
واضحي حداقل برای دانشآموز سال دهم وجود ندارد و در این فصل بسيار گذرا به مفهوم مهبانگ و
مراحل فروپاشي و تولّد ستارهها ،پرتوزایي ،نيمهعمر ایزوتوپها ،اعداد کوانتومي اشاره شده است و در
نهایت دانش آموز با انبوهي از سؤاالت بدون پاسخ که البته مؤلفين محترم در تدوین کتاب زماني
برای طرح آن در نظر نگرفتهاند ،از این صفحات عبور ميکند .این مشکل در فصل  2نيز به ميزان
کمتری مشاهده ميشود ،این فصل گاهي با جغرافي تلفيق ميشود و در ميان مباحث ،موضوعات مهمّي
چون تعریف واکنش برگشتپذیر بسيار سطحي در قالب با هم بيندیشيم (ص )75مطرح ميشود ،که
البتّه تفهيم کامل آن در این سطح ممکن نيست و معلّم ناچار به گذر سریع از آن ميشود .هر چند
آلودگي هوا در این فصل کامال توضيح داده شده است ،اما هيچگونه نتيجهگيری که بتوان اميدوار بود
این محتوا یک شهروند آگاه و مسئول تربيت ميکند در پایان فصل دیده نميشود و چه بسا به دليل
بار محفوظات و نگراني از ناتواني در نوشتن صحيح یک معادله شيميایي که بر دوش دانشآموز در
بخش تشکيل اوزون تروپوسفری و باران اسيدی گذاشته ميشود ،بيتفاوتي و بيمسئوليتي آنان در
قبال آلودگي محيط زیست تشدید شود .
 -2پس از هر قسمت درس که دربرگيرنده روش حل مسئله است (مانند مبحث تدریس عدد
آووگادرو در فصل  1و محاسبه انواع غلظتها در فصل  3و انواع غلظتها در فصل  )3مسائل نمونه در
کتاب حل شده است .مسائل مطرح شده در کنکور سراسری به مراتب دشوارتر از این مسائل است و
متاسفانه این ناهماهنگي مطالب تدوین شده در کتب درسي و مطالب خواسته شده در کنکور
سراسری ،دانشآموزان را به شيوههای غيرمستقيم به استفاده بيشتر از کالسهای کنکور و کتب کمک
آموزشي ترغيب ميکند که البته این خود مقدّمه تبعيض آموزشي خواهد شد.
 -3الکترونگاتيوی عناصر ،خاصيّتي مهّم و قابل فهم و همچنين قابل استفاده در توجيه نظریّههای
جدید علمي مانند توصيف ساختار اتم با مدل ابر الکتروني و احتمال ،در شيمي به شمار ميرود ،حذف
واژه الکترونگاتيوی در حالي که معلّم برای تدریس مبحث مولکولهای قطبي و ناقطبي در فصل 3
کتاب ،ناچار است کامالً مفهوم الکترونگاتيوی را بيان کند و تنها کلمه" الکترونگاتيوی "عنوان نمي-
شود ،جای تامل و بازنگری دارد.
 -4برای بيان چگونگي تشکيل پيوند اشتراکي در مولکولها استفاده از مفهوم" پيوند داتيو "برای
دانشآموزان بسيار کمک دهنده و قابل فهم است .هر گاه معلّم رسم آرایش لوویس را با دالیل عنوان
شده در فصل  1دنبال کند و با استفاده از الکترونهای ظرفيّت اتمها به نحوی که در آغاز این بحث در
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کتاب طرح شده است ،تدریس کند ،ناگهان برای توجيه ساختار مولکولهای بزرگتر در فصل 2کتاب
مانند  SO3و  O3و توضيح چگونگي تشکيل پيوند ميان اتمها مجاز نيست نامي از داتيو ببرد و بنابراین
ناچار ميشود به کتب کمک آموزشي اقتدا کند و دور از هر قانوني با شمردن کلّ الکترونهای مولکول
شروع به چينش الکترونها در اطراف اتمها کند ،در اینصورت به خصوص برای دانشآموزاني که بيشتر
اهل استدالل هستند و با توجه به آموختههای قبلي خود در این مبحث ،بالفاصله سواالتي از قبيل "
اکسيژنها در مولکولهای  SO3یا  O3چگونه به اکتت رسيدهاند "را مطرح ميکنند .
 -5ميان آزمایشهای طراحي شده شيمي و متن کتاب شيمي دهم ارتباط بسيار ضعيفي وجود
دارد در حاليکه در بسياری موارد برای مطالب درسي ميتوان آزمایشهای جذاب و ساده طراحي کرد.
 -6حذف کلمه اوربيتال از بحث ساختار اتم در فصل  ،1در حالي که الیه ،زیرالیه و اعداد کوانتومي
مطرح شده است ،یک بحث ناقص و بي نتيجه و صرفاً حفظي در کتاب ایجاد کرده است .در تدریس
این بخش با آوردن چند نکته پراکنده از کوانتوم ،دبير ناچار است بارها در پاسخ دانشآموزان توصيه
به حفظ موقتي مطلب کند تا در پایههای باالتر مطلب تکميل شود .افزایش محفوظات دانشآموزان
از این درس کامالً مفهومي به کالس شيمي ساختاری خشک و بيروح ميدهد.
 -7حذف بعضي کلمات مانند نام قوانين شارل و بویل در حالي که در فصل  3کتاب اصل مطلب
قوانين کامالً با شکل و توضيح آورده شده است ،جای سوال دارد.
 -8با توجه به حجم کتاب شيمي دهم ،نميتوان مطالب کتاب را به تعبير بسياری از معلّمان
شيمي در حدّ کتاب ،و نيز با توجه به اهداف کتاب ،طي  3ساعت در هفته تدریس کرد.
 -9در بعضي موارد پرداختن سطحي به مباحث درسي برای جمعبندی سریعتر کتاب موجب
ایجاد فاصله بيشتر ميان آموختههای واقعي در مدرسه و مفاهيم درسي مطلوب در کنکور شده است
که به ناچار توسط مؤسّسات آموزشي ،معلّمان خصوصي ،کتابهای کمکآموزشي جبران ميشود ،و
این خود مقدّمه تبعيض و بيعدالتي آموزشي خواهد بود .از طرفي اگر جزوهگویي در کالس درس انجام
شود ،از نظر کمبود وقت وضعيّت پيچيدهتر ميشود.
 -10کمبود وقت در تدر یس مطالب سبب شده است بسياری از دبيران شيمي تمرینهایي را که
به منظور آشنایي بيشتر دانشآموزان با یافتههای جدید مانند "در ميان تارنماها "و یا "با هم
بيندیشيم" که با بررسي و حلّ آنها به نتایج زیستمحيطي ميرسند (مانند صفحات  65تا  )67را
نادیده بگيرند و از کنار آنها بگذرند و بنابراین نتيجهگيری از حل این تمرینها که همان توجّه به
بحرانهای زیستمحيطي است ،از جانب معلّمان و دانشآموزان بياهمّيّت انگاشته ميشود.

بررسی و تحلیل محتوای کتاب شیمی دهم دوره دوم متوسطه ...
شکل 1نتيجه نظرسنجي از  160دبير شيمي استانهای اصفهان و کرمانشاه و لرستان در مورد
کتاب شيمي دهم را نشان ميدهد .بررسي این نمودار نشان ميدهد ،تدوین کتاب شيمي دهم در دفتر
تأليف و اختصاص هفتگي  3ساعت برای تدریس این محتوا خالي از اشکال نبوده و برای رفع اشکاالت
این کتاب جای کار بسياری هست.

سمت کالسهای خصوصی هدایت میکند.

تدریس صرفا مطالب کتاب دانش آموز را به

نمیکنم

بعضی از"با هم بیندیشیم" ها را حل

دقیقتر به بعضی مطالب موافقم

با حذف مطالب متفرقه برای پرداختن

نمیدانم

کتاب آزمایشگاه رابامتن کتاب هماهنگ

مخالفم

با حذف بعضی کلمات مانند اوربیتال

با حذف تدریس الکترونگاتیوی مخالفم

با حذف تدریس داتیو مخالفم

قابل مقایسه نیست

دشواری پرسشهای متن با سواالت کنکور

نیست

مطالب دارای انسجام و پیوستگی مناسب

در تدریس با  3ساعت کمبود وقت دارم

شکل  -1نمودار نظرسنجی  160دبیر شیمی با سابقه کار بیش از  8سال در تدریس شیمی
دهم

برای ارزیابي دقيقتر پژوهش انجام شده ،در جدول  2جمعيّت آماری هدف پرسشنامه جدول ،1
به تفکيک استان ،جنسيّت و درصد نوع پاسخ به سواالت ،گزارش شده است.
پیشنهادات
 -1امکان انجام آزمایشهایي ساده و جالب که مربوط به کتاب درسي شيمي دهم است در کتاب
گنجانده شود .مانند آزمایش اثر فشار بر حجم گازها ،اثر دما بر حجم گازها (فصل )2و خواص
اکسيدهای فلزی و نافلزی و اثبات وجود کاتيونها و آنيونهای آب شهری ،مقایسه با آب مقطر و آب
سخت چشمه (فصل )3
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جدول -2بررسی آمار دبیران شرکت کننده در تکمیل پرسشنامه جدول 1به تفکیک استان،
جنس و نوع پاسخ داده شده
 60نفر استان اصفهان
(  36زن و  24مرد)
پاسخ مثبت

 50نفر استان کرمانشاه
(  22زن و  28مرد)

پاسخ منفي

پاسخ مثبت

پاسخ منفي

 50نفر استان لرستان
(  29زن و  21مرد)
پاسخ مثبت

پاسخ منفي

شماره سوال

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

56

%93/3

4

%6/7

45

%90

5

%10

44

%88

6

%12

2

41

%68/3

19

%31/7

33

%66

17

%34

29

%58

21

%42

3

49

%81/7

11

%18/3

38

%76

12

%24

35

%70

15

%30

4

48

%80

12

%20

35

%70

15

%30

35

%70

15

%30

5

43

%71/7

17

%28/3

35

%70

15

%30

34

%68

16

%34

6

39

%65

21

%35

37

%74

13

%26

32

%64

18

%36

7

55

%91/7

5

%8/3

46

%92

4

%8

48

%96

2

%4

8

51

%85

9

%15

40

%80

10

%20

45

%90

5

%10

9

54

%90

6

%10

43

%86

7

%14

47

%94

3

%6

10

57

%95

3

%5

47

%94

3

%6

47

%94

3

%6

 -2افزودن شکلهای ساده از اربيتالهای p ، sو  dو جهت گيریهای آنها در فضا و افزودن اعداد
کوانتومي مغناطيسي و اسپين در فصل  1به درس ساختار اتم ،نه تنها بحث را کامل ميکند بلکه در
فهم بهتر موضوع جدید و به روز شيمي کوانتوم به دانشآموز کمک ميکند .تصوّری از فضای سهبعدی
حرکت الکترون در اطراف هسته و طرح عدم قطعيّت در موقعيّت الکترون دانشآموز را درحد پایه
وارد دنيای اسرارآميز کوانتوم ميکند و تصویر صحيحتری از اتم به وی معرفي ميکند.
 -3در فصل  2پس از طرح بحث آلودگي هوا ،بهتر است تعداد روزهایي که به دنبال آلودگي هوا
مدارس شهرهای کشور تعطيل شد وخسارات ناشي از این تعطيليها یادآوری شود ،همچنين وضعيّت
آلودگي نقاط مختلف جهان با کشورهای توسعهیافته صنعتي مانند آلمان و ژاپن که مسئله آلودگي
هوا در سطح کالن در آنها حل شده است مقایسه شود.

بررسی و تحلیل محتوای کتاب شیمی دهم دوره دوم متوسطه ...
 -4در فصل  2در ادامه طرح شيمي سبز و پرداختن به مسئله ابعاد توسعه پایدار ،جای آن دارد
که مقایسه ای بين کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شود تا دانشآموزان جایگاه کشور
خودمان را از نظر استقبال مسئولين و جامعه از رشد شيمي سبز در کشور ،در ميان سایر نقاط جهان
دریابند.
 -5طرح بعضي از مفاهيم ميتواند به کتابهای سالهای بعد موکول شود .مثالً توليد گاز آمونياک
در پایان فصل  2که البته در شيمي دوازدهم نيز تکرار شده است .تدریس غلظت موالر ،حل مسائل
آن و نمودارهای انحاللپذیر فصل 3کتاب را بيش از حد سنگين کرده است و دبيران برای تدریس
کامل مطالب در این قسمت ناچارند ساعات اضافي از سایر همکاران دروس دیگر بگيرند ،حذف این
دو مطلب در این فصل و انتقال آنها به شيمي یازدهم که بيشتر رویکرد حلّ مسئله دارد ،پيشنهاد
بسياری از دبيران کشور است .در اینصورت فرصت بيشتری برای تفهيم مسائل بنيادی شيمي دهم
مانند ساختار و آرایش اتمها ،آرایش لوویس ،انواع پيوندها ،و نامگذاری ترکيبات شيميایي خواهد بود.
تشکّر و قدردانی
از همکاران گرامي در استانهای اصفهان و کرمانشاه و لرستان که در تکميل پرسشنامه برای این
پژوهش شرکت کردند تشکر ميکنم .
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Abstract
Nowadays, chemistry is recognized as a comprehensive and widely used
knowledge in all areas of life, and the progress and evolution of many sciences
as well as modern industries are somehow related to this science and therefore,
learning chemistry is essential for talented and interested students. As a result, it
is necessary to write chemistry high school textbooks carefully enough to fix its
problems. This paper has a critical look on tenth chemistry book written in the
educational research and planning organization on. In this research, some of the
strengths and weaknesses of the book have been addressed by using educational
theories in teaching chemistry as well as scientific resources in the different
branches of chemistry, as well as collecting the results of a survey of a number
of chemistry teachers. In this research, we have focused on the main
presupposition of the problem, i.e. the use of appropriate scientific and
educational content, and in order to improve the scientific level and provide more
educational goals, a review and critique of the tenth chemistry written in the
Educational Research and Planning Organization has been done. In a part of this
research, using the principles and techniques of education in a survey research,
160 colleagues of chemistry teachers working in three provinces of the country
with more than 8 years of experience were surveyed. The statistical population of
teachers participating in completing the questionnaire was extracted by province,
gender and type of response.
Keywords: Content analysis, 10th grade, Chemistry education, Secondary school
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