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 مه مقدّ

 دليلبه  وبدان عالقه دروني دارند،  خاصّ  یاست که افراد دروسي ازجملهدبيرستان، درس شيمي 

با معموالً این درس  تدریس و آموزشاینکه بيشتر مطالب آن ذهني است و کامالٌ ملموس نيست، در 

با تدابير معلّمان شيمي که ذهني فعّال دارند،  هابسياری از آن شویم کهمشکالتي مواجه ميچالش و 

معلّمي و  نونروانشناسي فراگير، فگيری از بهرهمعلّم شيمي کسي است که با  .تندحلّ هسقابل

عالقگي و عدم انگيزه بي جادکنندهیتواند از تأثير عوامل امي، ها آشناستهای آموزشي که با آنروش

اهمّيّت باالیي دارد، باید  موضوعازآنجاکه این  به عمل آورد. ؛ جلوگيریموزان به درس شيميآدانش

برخي ي قرار گيرد که موردبررس، افزایش آنکارهای مباني علمي انگيزش و راهتالش شود که در کنار 

باشند( مي مربوطه مسئوالناست )به عبارتي، بر عهده  اختيارات معلّم محدودهاز  کارها خارجهاز را

آل ) نيز انجام داد محدود امکاناتازم و لوتوان در کالس درس با برخي دیگر را مي کهيدرحال

 .و سایت حسين عظيمي بالگفا( 1379، اکبر علي، سيف؛ 1379، چریل ،اسپالدینگ

آموزان به درس و یادگيری، بر انگيزه دانش مؤثّربر روی عوامل  گرفتهانجامهای بررسي

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ي ميطورکلبهکه  شده استمشخص

 ازجملهامکانات و شرایط مدرسه  :اجتماعی کالسو محیط  محیط مدرسه ،کالس شرایط ،مکاناتا

آموزان داشته باشند. فضای مدرسه ی بسزا بر انگيزه دانشريتأثتوانند عواملي مهم هستند که   مي

باشد. شکي نيست که وجود  استاد محورخصوص تدریس نباید فضایي صرفاً مبتني بر تدریس به

وسایل و تجهيزاتي که مرتبط با مطالب درسي باشند(  ژهیوبهامکانات و تجهيزات سرگرمي و بازی )

شود. عالوه ی درس و مدرسه ميسوبهي طورکلبهآموزان به درس شيمي و باعث افزایش انگيزه دانش

مکانات آزمایشگاهي و ...( و هر ابزار و براین، داشتن امکانات مدرن تدریس )مانند ویدئو پروژکتور، ا

آموزان را برانگيزد، منجر به تقویت انگيزه و و حس کنجکاوی دانش داشته باشندوسایلي که جذابيت 

گردد. همچنين، فضای فيزیکي، نظافت، ميزان روشنایي، سيستم بهبود فرایند یاددهي/یادگيری مي

-آموزان به درس شيمي داشتهر انگيزه و اشتياق دانشتوانند نقش مؤثّری بتهویه و ... در کالس مي

 باشند.

فرهنگي، اجتماعي، سطح درس،  ازنظرگردد که کالس درس نيز یک جامعه کوچک محسوب مي

ها توجه کند و تدریس هوش و دیگر مشخصات دارای تنوع است. معلّم الزم است که به این تفاوت

د. در برخوردها، تدریس و آموزش درس شيمي، باید خود را با این تنوع ساختاری کالس تطابق ده



 

 

 ...در  زشیو انگ مندی عالقه جادیعوامل مؤثّر بر ا یمطالعه و بررس

درسي( پيشرفت  ازنظرآموزان ضعيف )دارای انعطاف باشد که در کالس، تعادل ایجاد شود و دانش

دارای  جانبههمه صورتبهي، معلّم باید طورکلبهي نکنند. توجهکمکنند و شاگردهای قوی نيز احساس 

ای از ه کالس را به نحو مناسب مدیریت کند و به هيچ جنبهمهارت، سواد و اطّالعات باال باشد ک

توجهي نشود ي، ارزشيابي، طراحي آموزشي و پيشرفت تحصيلي( کمروانشناسکالس )علمي، آموزشي، 

 و از قلم نيفتد.

تدریس درس شيمي همراه با ارائه کاربردهای آن در  :علم شیمی در زندگی یی و کاربردهایکارآ

شود که به همين دليل، باعث افزایش منجر به افزایش جذابيت و هيجان درس ميزندگي روزمره، 

-ميی کنجکاوی او را نيز برشود زیرا قوّهآموز به سمت این درس    ميانگيزه و کشش دروني دانش

 ای به گاز شهری شود زیرا اینها، بهتر است اشاره، هنگام صحبت از هيدروکربنمثالعنوانبهانگيزاند. 

هایي مانند متان، اتان، پروپان و بوتان است که به اهداف گرمایشي، از گاز متشکل از هيدروکربن

گيرد. این توضيح، به این دليل حائز اهمّيّت کشي در اختيار شهروندان قرار ميطریق سيستم لوله

کند شاهده ميآموز عمالً شکلي از محتوای درس را در پيرامون خود در زندگي روزمره ماست که دانش

، گریدعبارتبهکند. آموز را از احساس عبث بودن درس دور ميکه این امر هم جذاب است و هم دانش

شود که خواندن درس شيمي بيهوده و عبث نيست بلکه کاربرد تمام مطالب موجود در او متوجه مي

مستقيم در دنيا و زندگي پيرامون خود مشاهده کرد. این بدان معناست  صورتبهتوان این درس را مي

که درس شيمي مفيده بوده و دارای کاربردهای مختلف است و به همين دليل، انگيزه و کشش دروني 

شود. از نمونه کاربردهای شيمي در زندگي، و به سمت درس کشانده مي جادشدهیاآموز در دانش

از جوهر نمک، انواع مواد شوینده و  اندعبارت هاآن ازجملهرد که های زیادی وجود دامثال

های مختلف، مواد غذایي، انواع لباس و منسوج، ، مخلوطهانوشدم، انواع نوشيدني و کنندهيضدعفون

 کننده آن، تلویزیون و امواج رادیویي و .... نام برد.یخچال و سيستم خنک

فرایند تدوین دروس، محتوا، روش، فضای که  استشده صمشخّ محتوای درسی: برنامه و

شيمي در دوره متوسطه  يت برنامه درسالمشک نیترمهم ازجمله ،ت اجرایيالآزمایشگاهي و مشک

ها را ترین رتبه آسيبپایين ،ت اجرایي و فرآیند تدوین دروسالترین و مشکالمحتوا با باشند.مي

 ،چه به دليل پيشرفت روزافزون علم و دانش بشریگرا به خود اختصاص دادند.درس شيمي  نهيدرزم

که صرفاً بر  اتاین تغييراما  شود،ميهمواره جدیدتر شده و دچار تغييراتي محتوای درس شيمي 

که محتوا  شده استنشان داده. رديگيموزش شيمي را در برنمشوند و آانجام مي جنبه محتوایي روی

عنوان محتوا بهره جسته شده و از علم به ،نشده و بيشترهای درسي تعيين هبر اساس اهداف برنام
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محتوای برنامه  کهنیشده است. با توجه به اح پایين آموزشي ارائهومفاهيم کلي و بنيادی برای سط

رسد که ضعف عملکرد تحصيلي درسي علوم ایران شباهت زیادی به سایر کشورها دارد؛ به نظر مي

ارتباط  ادگيریی/اددهيی روشن خود در کشورهای دیگر، به الساآموزان ما در مقایسه با همدانش

 (.1392)فروغي ابری و دیگران،  است های ناکارآمدروش استفاده ازبه دليل  تاً مددارد نه محتوا و ع

تر از الروش و فضای آزمایشگاهي با ريها نشان داده است که تأثیافته ،همچنين: روش تدریس

که شود ارائه های نوین روشاستفاده از تدریس شيمي با . الزم است که سطح متوسط بوده است

برای  ند کهاهآموزان ایجاد نماید. رسولي و ریحاني نيز نشان داددر دانش الزم را بتواند انگيزه و رغبت

های مختلف نوین تدریس شيمي روش دهي و یادگيری، بایددر فرایند یاد موردنظررسيدن به اهداف 

برای تدریس  هاآنو از  داده شوندتوسعه  های آزمایشگاهيفعّاليّت، مثالعنوانگرفته شوند. به به کار

توجهي در قابل ريتأثنيز های فعّال تدریس روشو آموزش بهينه و کارآمدتر استفاده شوند. همچنين، 

این درس و  به هاآنتواند باعث جذب آموزان به درس شيمي دارد و ميمندی دانشافزایش عالقه

و قابليت افزایش  مؤثّرندتدریس  درروشموارد دیگر که  ازجملهتقویت فرایند یاددهي/بادگيری شود. 

ت اساسي در التحوّکه رایانه و رویکرد فناوری اطّالعات از  اندعبارت، رادارندآموزان انگيزه دانش

های اجرا و ارزیابي فعّاليّت هایروشکه  شده استمشاهده های مختلف تدریس ایجاد کرده است.شيوه

و چگونگي  وه بر بررسي چيستي، چرایيالع، لذا دنزم را ندارالدرس شيمي کارایي  آزمایشگاهي

های ارزیابي فّعاليّت و های اجرای آزمایشو روش راهبردها، الزم است که های آزمایشگاهيفعّاليّت

 ایجاد کنند. هاآنمورد بازبيني قرار گيرند و تغييرات مطلوب را در آزمایشگاهي 

بيشتر از دیگر دروس تحت تغيير و اصالح  مانند شيمي ر سطح جهاني، دروس تجربيد

 .بوده است تنها از جنبه محتوایي اتاین تغييراما  اندقرارگرفته

رشد همه جوانب باعث های آموزشي درس شيمي برنامه تا کندعصر کنوني ایجاب مي

-توانمندی فراگيرانروش آموزشي بهينه و مناسب،  واسطهبهشوند و آموزان شخصيتي دانش/شناختي

درسي ت جدید را کسب نمایند. برای تدوین یک کتاب درسي یا کمکالزم برای رویارویي با تحوالهای 

رویکردها و راهبردهای ها، باید به فلسفه و اهداف موردنظر در برنامه درسي آن توجه شود و روش

مسائلي  نیتریکي از مهم ،همچنين های علوم تربيتي مدنظر قرارداد.مندی از نظریهآموزشي را با بهره

زم برای اجرای الها و بستر ، ایجاد زمينهشودهای درسي باید به آن توجه اجرای برنامه ۀنيکه درزم

زم برای اجرا، مستلزم آگاهي از الها و ایجاد بستر آميز برنامه درسي است. شناخت زمينهموفّقيّت

 های درسي است.عوامل مؤثّر بر اجرای برنامه



 

 

 ...در  زشیو انگ مندی عالقه جادیعوامل مؤثّر بر ا یمطالعه و بررس

 کندح آموزش درس شيمي دوره متوسطه ایفا ميالزیست نقش مهمي در اصکه محيطه شد نشان داد

تر محيط غني جهيدرنت، سازدرا فراهم مي یشگریامکان آزما ،زیست مناسبفراهم بودن محيطچون 

 .دشوتسهيل مي ،شود و کار برای اجرامي

ریزی درسي کشور است و عوامل متعددی بر اجرای برنامه درسي تا حد زیادی تابع نظام برنامه

یافته باشند، احتمال موفّقيّت موافق با اجرای برنامه سازمانمربوطه عوامل اگر مؤثّرند. آن اجرای 

اجرای عملي های اجرایي به معنای شکست فقدان زمينه کهيدرحال، یابداجرای برنامه افزایش مي

 نشدن برنامه درسي است. يبرنامه یا عمل

و  های ناشي از فرآیند تدوین دروستوان گفت که بين نظرات دبيران زن و مرد در آسيبمي

های ناشي از سال در آسيب 20بيشتر از و  سال 10همچنين بين نظرات دبيران باسابقه کار زیر 

. نتایج حاکي از آن است که بين نظرات دبيران ليسانس با وجود داردمعناداری  هایتفاوت ،روش

-قابلتفاوت  نيز های ناشي از آزمایشگاههای ناشي از محتوا و آسيبليسانس در آسيبدبيران فوق

 زم و کافي به نظرات دبيرانالتوجه  ، بهتر استفان کتاب درسي شيميمؤلّ. شودمشاهده ميتوجهي 

های وجود آسيب ن،این درس داشته باشند و از معلّمان باتجربه در این زمينه کمک بگيرند. همچني

و دوازدهم  ،یازدهم، دهمهای متوسط بين دروس شيمي پایه ازحدشيناهماهنگي ب ،ناشي از محتوا

 ن آموزش و پرورش و مؤلفان کتب مذکور به فکرالوئمس منجر شود که باید حجم زیاد این کتب

ن آموزش و پرورش باید ساعات درسي بيشتری را الوئمسبيافتند. های شيمي کتاباساسي  بازبيني

 جدا شود. الً کامنيز به این درس اختصاص دهند و ساعت آموزش درس شيمي از آزمایشگاه شيمي 

نشان  هاپژوهش. است که مطالب اضافي و حجم زیاد مطالب در این درس کاهش یابد الزمدر ضمن، 

بنابراین منبع گيرند. های فعّال تدریس بهره نميو روش يآموزشدهد که معلّمان از ابزارهای کمکمي

های آموزشي مناسب جهت استفاده از وسایل موجود در مدرسه و خارج از مدرسه و نيز باید دوره

 ،اجرایيت الهای ناشي مشکشود. آسيبهای فّعال تدریس در این رشته آموزش دادهاستفاده از روش

-آسيبتواند باعث کاهش مي عظيمرقابت این یا اصالح که حذف  گردديم بيشتر به وجود کنکور بر

 (.1392شود )فروغي ابری و دیگران، دروس و حتي دیگر درس شيمي در های ناشي از آن 

شأ تواند مننيروی دروني )که مي عنوانبهالذکر و بر طبق اهمّيّت انگيزه بر اساس توضيحات فوق

آموزان، بر آن شدیم که در این بيروني و دروني داشته باشد( در یادگيری درس شيمي توسط دانش

 منظوربهکارهای الزم را یابي کرده و راهبر انگيزه را ریشه مؤثّرو عوامل  میآورعملمورد، تحقيقاتي به 
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دهي/یادگيری( ارائه دهيم که روش های یادآن، افزایش کارآمدی روش واسطهبهتقویت انگيزه )و 

 .شد خواهداجرای این تحقيقات، در بخش بعدی توضيح داده 

 

 پیشینه پژوهش

اشاره  هاآنتوان به بعضي از که مي شده استانجامموضوع پژوهش حاضر  نهيدرزمهایي بررسي

 در درسي شيمي شناسي برنامهدلفي برای آسيب ، فروغي و همکاران از تکنيکمثالعنوانبهکرد. 

ي حائز اهمّيّت برنامه درسدبيران شيمي در  متوسطه استفاده کرده و نتيجه گرفتند که نظرات دوره

 زیاد این کتب نيز حجم های مختلف وپایه شيمي بين دروس متوسط ازحدشيب ناهماهنگي است و

و قلخاني در تحقيقات (. همچنين، احسني 1392باید مورد بازبيني قرار گيرد )فروغي ابری و دیگران، 

های افزایش عالقه به آن را بررسي کردند و بيان داشتند که های آموزش شيمي و روشخود، چالش

 (.1395درس شيمي نيازمند به درک و لمس خيلي از مفاهيم است )احسني و قلخاني، 

آموزان برای دانش زشيبرانگ "یادگيری تا حد تسلط" ريتأثعالوه بر این، شکاری و همکاران 

-مي "روش یادگيری تا حد تسلط"یافتند که  هاآن. قراردادندي موردبررسیادگيری درس شيمي را 

در سطوح باالی یادگيری را افزایش دهد.  هاآنآموزان به درس شيمي و عملکرد تواند نگرش دانش

طوح عالي یادگيری آموزان برای رسيدن به سلذا این روش یادگيری باعث افزایش انگيزش دروني دانش

 (.1398شود )شکاری و دیگران، شيمي مي

 انجام آزمایش در ایجاد انگيزه برای یادگيری شيمي ريتأثو همکاران نيز موضوع  حاجي عباسي

به سزایي در ميزان یادگيری با  ريانجام آزمایش تأثو نتيجه گرفتند که  قراردادندي موردبررسرا 

آموزشي عملي در  همچنين، فعّاليّت .گرددجر به امر آموختن ميمن تیافزایش انگيزش شده و درنها

مطالعه  ،ی قبل و بعد از آزمایشآموز در هر دو مرحلهشود که دانشصورتي منجر به یادگيری مي

 (.1399)حاجي عباسي و دیگران،  کند

 

 پژوهش روش

های مختلف تحقيق، از روشها، معموالً در انجام یک پژوهش یا برای افزایش جامعيّت و اعتبار داده

 قرار گرفتند: مورداستفادههای زیر شود که در این کار تحقيقاتي نيز روشآوری داده استفاده ميجمع
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در این روش، محقق از تجربيات خود در حين تدریس دروس  استفاده از روش مشاهده مستقیم:

تدریس، برخي عوامل مختلف مؤثّر بر است. به عبارتي، در طول سابقه شيمي دبيرستان استفاده کرده

توان راهکارهایي را برای شوند که ميآموزان به درس شيمي، تجربه و شناسایي ميانگيزش دانش

ایجاد و تقویت این عوامل مؤثّر پيدا و ارائه کرد. الزم به ذکر است که تجربيات تدریس معّلم در درس 

است که در مجموع ه تحصيلي تجربي( صورت گرفتهشيمي، در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم )رشت

 است.نفر بوده 9سه کالس بوده و ميانگين جمعيّت سه کالس، 

در جدول  هاآنهایي از پاسخ که نمونه هاآنهای بین افراد مختلف و بررسی پاسخ طرح پرسش

قرار گرفتند.  است. در این روش، تعدادی سؤال طراحي شد و در اختيار افراد مختلف شدهارائه 1

آموزان مقطع متوسطه افرادی که به سؤاالت مربوطه پاسخ دادند، عبارتند از تعدادی از معلّمان و دانش

شده در این پژوهش و های استفاده، نمونه سؤال1است. در جدول نفر بوده 35دوم که مجموع آنها 

اند. الزم به ذکر است که سؤاالت های مختلف، ارائه شدهشده به گزینههای دادهتعداد و درصد پاسخ

 زیاد. ای مطرح شدند که چهار گزینه عبارت بودند از کم، متوسّط، زیاد و خيليگزینهبه صورت چهار

 های مختلفمشاهدات پژوهشگر در حین تدریس در کالس

های خاص خود دارد. یکي از شيمي چالش ازجملهتدریس علوم پایه توصیف وضعیّت موجود: 

مشکالت عمده در تدریس این درس، تنوع مطالب و عناوین درسي است. در این درس، با مفاهيم، 

ي مطالب و عدم درک وستگيپهمداریم که به  سروکارهای کاربردی ، موارد آزمایشگاهي و جنبهمسائل

-ز مهارت الزم را در پيشآموشود. همچنين، اگر دانشعميق موضوعي سبب ضعف در یادگيری مي

تواند موفق به امر یادگيری در مباحث جلسات و یا ی ميدشواربهنداشته باشد،  ازيموردننيازهای 

 های بعدی شود.سال

ها توجه کرد. باشند که باید در حين تدریس به آنهای شيمي دارای نقاط قوّت و ضعف ميکتاب

تر شده و اطّالعات آلي کمپيوستگي نيستند، حجم شيميمثال، مطالب موجود در کتب، دارای  عنوانبه

ی که طوربههای شيمي و فيزیک وجود ندارد، . ارتباط عرضي ميان کتابشده استناقصي از آن ارائه 

رنگي است که کمتر است. بخش آزمایشگاه در کتب شيمي، کاهش یافتهسطح کتاب شيمي پایين

های ر یادگيری علم شيمي شود. عالوه بر این موارد، در کتابتواند منجر به ضعف دنقش آزمایشگاه مي

های شيمي دارای شود. همچنين، کتابشيمي دوره متوسطه، ایرادات چاپي بسياری نيز دیده مي
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آموز و یادگيری توانند در انگيزش دانشباشند که همه این موارد ميآموزشي نمي CDکتاب دبير و 

 او مؤثّر باشند.

آموزان مقطع متوسطه دوم به درس شیمی بر تأثیر عوامل مختلف بر انگیزش دانش -1جدول 

 شده.های طرح و پرسیدهاساس سؤال

 شدههای طرحسؤال

 آموزان به درس شيميتاثير بر انگيزش دانش

 زیادخيلي زیاد متوسط کم

 % تعداد % تعداد % تعداد % تعداد

 3/14 5 4/71 25 6/8 3 7/5 2 تجهيزات و امکانات مختلف مدرسه

 20 7 8/62 22 3/14 5 8/2 1 ایجاد فضای پرسش و پاسخ در کالس درس

 6/28 10 1/57 20 3/14 5 0 0 آموزانرابطه معلّم با دانش

سطح باالتر در محتوی  سؤاالتاستفاده از اشکال و 

 کتاب درسي
6 1/1 17 6/48 11 4/31 2 7/5 

 0 0 7/25 9 1/37 13 1/37 13 کنکوری در کالس سؤاالتحل 

 8/22 8 4/31 11 40 14 7/5 2 نحوه تدریس و تسلط معلّم بر مطالب درسي

 6/28 10 8/42 15 3/14 5 3/14 5 آموزانتشویق و تهييج دانش

مشاهده مستقيم کاربردهای علم شيمي مانند 

 صنایع
0 0 5 3/14 16 7/45 14 40 

 7/45 16 40 14 3/14 5 0 0 درسهای عملي برای تدریس استفاده از روش

 6/28 10 40 14 20 7 4/11 4 سازی تدریس تئوری با درس آزمایشگاهزمانهم

 

باشد. کنکور سراسری و آزمون نهایي باعث ارزشيابي، مشکل دیگری است که دبير با آن مواجه مي

متوسطه نيز ارتباط باشند. دروس شده که دبيران در چگونگي ارزشيابي، مردد بوده و مشکل داشته

آموز هنوز مبحث نمودار در ریاضي را نخوانده است اما در عرضي چنداني با یکدیگر ندارند، مثالً دانش
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های درسي دارند، نبود یا کمبود ترین مشکلي که کتابشيمي باید از این مبحث استفاده کند. بزرگ

دبيران انتظار دارند که تدریس با رویکرد مسائل برگزیده در پایان فصول است. کارشناسان آموزشي از 

های واقعاً رویکرد فعّال دارند؟ امروزه در دنيا، محققان و سيستم هاکتابباشند اما آیا فعّال داشته

کنند اما آیا در کشور ما امکانات های آموزشي تمرکز کرده و کار ميمربوطه روی فناوری و بسته

ها را دهند؟ بنا به دالیل متفاوت، بعضي از روشرا به دبير ميمحلي اجازه تدریس با رویکرد فّعال 

دهد که ها اجازه نميتوان پياده کرد. به عنوان مثال، مقررات و شرایط مدرسه و اقتضائات خانوادهنمي

 های تدریس را اجرا کرد.به راحتي بتوان برخي روش

 مشاهدات در کالس درس

آموزان مشاهده شد انگيزگي دانشالت مرتبط با بيهای درس شيمي، مواردی از مشکدر کالس

جویي کرده و راهکارهایي پيدا و اجرائي شوند. از جمله موارد ها، چارهکه الزم است برای رفع آن

 شده عبارتند از:مشاهده

 آموزانتوجّهي و تمایل کم به درس شيمي در دانشدقّتي، کمکم .1

 های درسيسؤالعدم تمایل به حضور در جلوی کالس برای پاسخگویي به  .2

آموزان و به عبارتي، ایجاد درماندگي خودآموخته تلقين به عدم توانایي حل سؤاالت در دانش .3

 آموزاندر دانش

های شغلي غير مرتبط با شيمي برای توجيه تالش کم آنها در یادگيری اندازایجاد چشم  .4

 درس شيمي

 آموزان هدف قرار دادن کسب نمره و قبولي در مقطع متوسطه توسط دانشمالک و  .5

 آموزان در ایجاد و طرح سؤال در هر مبحث و موضوع درسي  ضعف دانش .6

  (:2و  1کارهای عملی شده )شکل راه

شود که بعد از توضيح برخي مقّدمات، الزم است که توضيحاتي نيز در مورد روش تدریسي گفته

هش، عملي شد و مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس تجربيّات دیگر معلّمان، تجربيّات در طي این پژو

، 28آموزان ماده تهای پودماني مهارشده از متون مخلتف و دورهپژوهشگر و دیگر اطّالعات کسب

 شوند و سرلوحه تدریس و آموزش شيمي قرار گيرند:سعي بر آن شد که موارد زیر در نظر گرفته
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آموز مستقيماً در امر یاددهي و های مدرن تدریس مد نظر باشند که دانششد که روشتالش  .1

 یادگيری دخالت کند.

شده با عمل همراه شده، باور بر این بود که اگر علوم آموختهدر روش تدریس در پيش گرفته .2

 شود.گر تبدیل ميآموز به فردی صاحب درک، منتقد و تحليلشوند، دانش

شد و به آنها تفهيم شد که آموزان افزودهبودن رابطه معلّم با دانشيزان دوستانهبه مرور، بر م .3

خيلي به نمره فکر نکنند بلکه تمرکز خود را بر امر یادگيری قرار دهند که هدف آموزش و 

 افتادن یادگيری است.پروش نيز اتفاق

کردند، به عنوان مثال ها ميآموزان که احساس ناتواني در پاسخ به سؤالدر پاسخ برخي دانش .4

را نداشتند بلکه با تعامل و کمک  سؤاالتآموزان نيز توان پاسخ به شد که دیگر دانشگفته

حل شد، یک کار مشارکتي انجام گرفت،  سؤالهای مربوطه حل شد. به عبارتي، سؤالهمدیگر، 

 سؤالگویي به آموز نيز روش و اعتماد به نفس پاسخمروری بر مطالب درس انجام گرفت و دانش

شد، هدف این است که شما نحوه آموزان گوشزد ميرا یاد گرفت. همچين همواره به دانش

پاسخگویي را یاد بگيرید، اعتماد بنفس شما باال رود و با مفاهيم درسي آشنا شوید نه اینکه 

گيری شود و فضای ترس و تحکم بر کالس ای کسب کنيد و یا از شما مچصرفاً شما نمره

آموزان مشتاق شوند و بر انگيزه آنها برای شرکت کارها باعث شد که دانشفرما شود. این راهحکم

شدند و ، داوطلب ميسؤالتا جایي که برای حل  افزوده شود سؤالدر کالس درس و حل 

، آنقدر زیاد بود که باید سؤالداشتند و تعداد داوطلب برای حل  سؤالاشتياق باالیي برای حل 

 کردم.آنها انتخاب مياز بين 

کردند نيز تالش شد که اهل پرسش تربيت شوند. به طرح نمي سؤالهمچنين، در مورد اینکه  .5

آموز یاداشت کند یکي بگوید و دانشرا یکي سؤاالتالزم نيس، معلّم  آنها تفهيم شد که حتماً

عّلم را به پاسخگویي طرح کند و م سؤالآموز نيز باید از هر صفحه، بتواند چندین بلکه خود دانش

کارهایي استفاده شد، به عنوان مثال، یک پاراگرف تعيين وا دارد. برای حل این بحران، راه

آن پاراگرف را استخراج کنند و به معّلم ارائه کنند  سؤاالتآموزان مکلف بودند شد که دانشمي

گر این بود که برای شده را به چندین شکل مختلف بپرسند. روش دیهای طرحسؤالو یا اینکه 

از آن صفحات استخراج  سؤالآموزان مکلف بودند ده شد که دانشهر نفر، چند صفحه تعيين مي
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گروهي بپرسند و خود را از هم سؤاالتشد که های دونفره درخواست ميکنند، سپس از گروه

کردند که به داد و در حين پاسخ نيز همه کالس با او مشارکت ميگروهي نيز باید پاسخ ميهم

گرفت و شد هم مروری بر درس صورت ميحل مي سؤالپاسخ دهند. به عبارتي، هم  سؤاالت

شد. به طور کلي، این نحوه رفتار ميبر ميزان تعامل، مشارکت و روحيه کار تيمي کالس افزوده

آموزان به درس و کالس بيشتر شود چون فضا و مدیریت کالس، باعث شده بود که عالقه دانش

 دوستانه بود و عاملي برای ترس و خستگي وجود نداشت.

ریزی زمان، انرژی و امکانات خود در زندگي تشویق آموزان به برنامهعالوه بر این موارد، دانش .6

شدند. به عبارتي، عالوه بر خواب، تفریح و سرگرمي کافي، اگر زمان اندکي )که خيلي به آنها مي

( نيز به مطالعه )با دقت و تمرکز( دروس خود اختصاص نشوند وسیمأفشار نياید و خسته و 

 توانند دروس مقطع خود را نيز بياموزند و بر آنها تسلّط پيدا کنند.دهند، مي

های های دیگر در طول هفته نيز از طریق گروههای تدریس، در زمانهمچنين عالوه بر زمان .7

شد که این همت و دلسوزی ی ميشده، کليپ و مطالب درسي برای آنها بارگذارمجازی تشکيل

آموزان بود. این افزایش انگيزه و عالقه دانشمعلّم منجر به افزایش انگيزه و عالقه در آنها شده

های کالسي آموزان و اشتياق آنها برای شرکت در فعّاليّتبه درس شيمي در رفتار و توجه دانش

 کاماًل مشهود و قابل لمس بود. 

آموزان مورد شد، از دید دانشکارهایي که در پيش گرفتهنحوه تدریس و راهعالوه بر موارد باال،  .8

 است.نمایش داده شده 2بررسي قرار گرفت که نتيجه این بررسي در شکل 

 

 بحث و تحلیل نتایج

 تگیزش چیسان -1

روني که به دو صورت د تعریف کردانسان  رفتارگر هدایت و دهنده نيرو توان عاملانگيزش را مي

انگيزه است )افزایش انگيزه  عاملیک عامل خارجي  ،در نوع بيرونيکند. موجودیت پيدا مي بيروني و

تشویق کالمي، جایزه از مانند است(  مرتبطتر از انگيزش است و به یک رفتار خاص مفهومي دقيق

  طرف والدین و معّلم.
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 گر به عنوان معلّم شیمی.آموزان در مورد عملکرد پژوهشنمودار درصد نظرات دانش -1شکل 

 

گر کارهای اجرا شده توسط پژوهشآموزان در مورد راهای از نظر دانشتصویر نمونه -2شکل 

 به عنوان معلّم شیمی.



 

 

 ...در  زشیو انگ مندی عالقه جادیعوامل مؤثّر بر ا یمطالعه و بررس

انگيزش ادارک که عبارتند از  وجود داردنوع انگيزش دو  ،در انگيزش درونيدر حالي که  

توانایي  به از ادارک کفایت این است که فردمنظور  .نگيزش ادراک کفایتا و )کنترل( خودمختاری

کند ميآموز احساس دانش، ادراک کنترليکند اما در ، اطالع پيدا ميخود در فهم و پيشرفت تحصيلي

، چریل ،آل اسپالدینگ)  در کار نيستجبری تحت کنترل اوست و هيچ  موقعيت فعلي کامالً که 

 .بالگفا( و سایت حسين عظيمي 1379، اکبر علي، سيف؛ 1379

آموزان و مدیریت شده در این پژوهش و تجربيّاتي که در ارتباط با دانشهای انجامبر اساس بررسي 

جهت افزایش انگيزه برای یادگيری درس شيمي شناسایي شدند  مؤثّر يکارهایراهکالس کسب شد، 

 ز:کرد( که عبارتند امراجعه  2و  1توان به منابع مي، مطالعه بيشتر )به منظور

 منجر به کاهش تکاليف آسان و ارائه کالس انتهایدر او آموز ضعيف، نشاندن توجهي به دانشکم -1

الزم است  بلکه جلوگيری کردآموز توجهي به دانشکمگردد، لذا نه تنها باید از مياعتماد به نفس او 

زمينه ذهني خود را نسبت به او و معلّم باید انتظار و پيش شودی به او اختصاص دادهتوجه بيشتر

 (.)نظریه انتظار معّلم کند تغيير

بلکه به تالش او  مبه توانایي و استعداد او نسبت ندهيرا  آموزقبول دانشقابلکارهای خوب و  -2

دادن موفّقيّت به استعداد ذاتي، یعني شخص زیرا نسبت (دادن)نظریه اسناد یا نسبتشوند دادهنسبت 

 است.صورت وراثتي کسب کردهاست و آن را به ريتأثي و موفّقيّت بيدر آن توانای

  .آموز باید با محبت و همراه با دلسوزی باشدمعلّم با دانشی ابطهر -3

با توضيح تکاليف برخي از  ،تکليف ، در زمان ارائهمثال به عنوان. شودآموز حمایت آموزشي از دانش -4

 شوند.کامل حل 

در آغاز درس به طور واضح به آنها رود، ميآموز انتظار عنوان هدف آموزشي از دانشبه که نچه آ -5

 گفته شود.

، زیرا اثر روی شودزیادهتشویق در اما نباید شود از تشویقات کالمي استفاده  ،در شرایط مقتضي -6

 (.توان استفاده کردرود )از تشویق کتبي هم حتي در ورقه امتحان ميآن از بين مي

. شده، بهره بردآموخته ای برای بازخورد مطالباز آزمون و نمره به عنوان تشویق و وسيلهتوان مي -7

 .دنگيرتنبيه و ارعاب قرار  ای برایوسيله هرگز امتحان

سطح برانگيختکي  ،. محرک تازه، عجيب و پرمعنيگرددت برانگيختگي مطالب استفاده از خاصيّ -8

جامد ند که به شکست بينمطلب نباید به قدری پيچيده باشاما  کندیاد ميرا افزایش و کنجکاوی را ز

 .و ادراک کفایت فرد را کاهش دهد
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به اندکي يابي دستبه علت هم  ،. در این صورتشونددادهمطالب آموزشي از آسان به دشوار آموزش  -9

با دریافت تشویق در این  آموز احتماالًو هم اینکه دانش یابدميادراک کفایت او افزایش  ،تموفقيّ

 .کندیک عامل انگيزش بيروني دریافت مي ،مورد

موقع پرسيدن  ،مثال به عنوان. شودآموزان به صورت فردی جلوگيری از ایجاد رقابت بين دانش -10

سپس سؤال را بپرسيد نه اینکه اول سؤال را بپرسيد و  کنيد ؛ص آموز را مشخّابتدا نام دانش ،سؤال

کنند افراد معيني پاسخ داده و تشویق دریافت مي ،زیرا در این صورت، باشيددهي طلب پاسخمنتظر داو

ایجاد رقابت  ،. البته بر خالف این قضيهشودآموزان ضعيف ميکاهش انگيزش دروني دانشکه منجر به 

 ها اثر مثبت دارد.بين گروه

-لب، از موقعيتابيان کاربرد مط درو د شوهای آشنا استفادهاز مثال ،هنگام آموزش مطالب تازه -11

 .گرددهای تازه استفاده 

های دیگر تدریس از روش شود کهسعي  ،عالوه بر توضيح و تشریح مطالب درسي به طور کالمي -12

های آموزشي و گزارش فردی و های مشارکتي و فعّال )مانند بحث گروهي، بازیروش اًخصوصم

 .گرددگروهي( نيز استفاده 

هم انگيزش پيشرفت را کاهش ندهد و هم  شود کهتوازن برقرار  ،بين آساني و دشواری تکليف -13

 موجب شکست و ناکامي نگردد.

های واقعي دار )در ارتباط با موقعيتمطالب درسي به صورت معني ،که ممکن است جایيتا  -14

 علي، سيف؛ 1379، چریل ،آل اسپالدینگ) ه شوندئآموز( ارازندگي و مشابه با زمينه ذهني دانش

 .و سایت حسين عظيمي بالگفا( 1379، اکبر

 فزایش انگیزه در درس شیمیا -2

 ویژهبههای ذهني بسيار درگيرند، آموزان امروزی که با تفریحات تازه و مشغلهنگيزه در دانشاایجاد 

، ر عين حالدشوار و د ، فرایندیناملموس است و هم تقریباً سختدر درسي مانند شيمي که هم 

آموزان برای آموختن عميق کارهای زیر برای افزایش انگيزه دانش. راهشودمحسوب مياقيت نوعي خلّ

 شوند:های مختلف پيشنهاد ميو کاربردی شيمي در حيطه

 مسئوالن باالدستعوامل مربوط به  -2-1

توجهي در افزایش نقش قابلتوانند توان به موارد زیر اشاره کرد که ميپيرامون این عوامل نيز مي

 آموزان به درس شيمي را ایفا کنند. انگيزش دانش

 .های علمي از مراکز آموزش عالي و مشاغل مربوط به شيميگردش .1
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البته اگر چنين امکاني از طرف . استفاده از تجارب افرادی که با صنایع شيميایي درگيرند .2

 د. دهای مختلف ایجاد گرها و کاخانهمدارس و کارگاه

آموزان مجبور به حفظ دانش کهبازنگری در کتب شيمي دبيرستان و سؤاالت کنکورها  .3

 ،آل اسپالدینگگيرند )برخي مطالب نشوند و جنبه مفهومي مطالب بيشتر مورد توجه قرار 

 .و سایت حسين عظيمي بالگفا( 1379، اکبر علي، سيف؛ 1379، چریل

 معلّمعوامل مربوط به  -2-2

قعي )نه شعار گونه( معلّم شيمي از رشته و شغل خود و ابراز آن باعث انگيزش بيروني مندی وارضایت

گردد. چه بسا افرادی که به خاطر عدم رضایت معّلم خود از رشته و یا مي      آموزان و دروني دانش

رسد هر چند به نظر مي اند.و نااميد شده و ترک تحصيل کرده وسیشغل خود حتي از ادامه تحصيل مأ

کارهای زیر نيز راه معلّم. در موارد مربوط به بيان برخي مشکالت در انتخاب آگاهانه مسير مفيد است

 شوند:پيشنهاد مي

های آموزشي و طرح موضوعاتي در زمينه صنایع مختلف و نوین شيميایي در جلسات گروه -1

صنعتي معلّمان اندیشي های ضمن خدمت در این زمينه و تشکيل اتاق همبرگزاری دوره

 .شيمي

های ها را با سؤاالت شيمي دبيرستانآموزان، آنبرای برانگيختن ادراک کفایت دانش -2

 کشورهای دیگر و یا سؤاالت المپيادهای مختلف آشنا کنيد تا خودشان را در جامعه جهاني

 .احساس کنند (که رو به توسعه است)

 ،کل سنتي سؤاالتند چون ششوسؤاالت امتحاني به شيوهای جذاب و متنوع طراحي  -3

 .استکننده شدهتکراری و خسته

در )های کوچک نمایشگاه، آموزاناز کارهای عملي دانش، با کمک دبيران سایر دروس -4

ای تشکيل دهيد. این امر هم تشویقي برای صاحبان اثر و هم جرقه (ناحيهیا  منطقه، مدرسه

 .دیگر توسط سایرین خواهد شدخلق آثار برای 

 .آموزی شيمي حتي با امکانات و سطح علمي پایينری همایش دانشرگزاب -5

-سراهای دانشآموزان مستعد به پژوهش واقعي در پژوهششناسایي و راهنمایي دانش  -6

 .آموزی
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سمت  آموز بهبرای جذب دانشمهمي  عامل ،نيافتني دبير شيميت واال و دستخصيّش -7

، شود. لذا فراتر از مطالب شيميمعلّم ميو تدریس به درس  او مندیعالقه افزایشمعلّم و 

 .تي باشديخود معلّم انساني وارسته و دارای ابعاد مثبت شخصالزم است که 

وسایل  دارای ما کهکشور های در دبيرستانبه ویژه علمي ذهني است ) ،از آنجا که شيمي -8

زندگي روزمره های کاربردی این علم و نقش آن در بيان جنبه ،(نيستندکامل آزمایشگاهي 

 شود.آموزان ميما موجب برانگيختن حس کنجکاوی دانش

تحصيل در این های ادامهو نيز شيوههای هر گرایش کاربرد و های مختلف شيميگرایش -9

 توضيح داده شود.آموزان دانش، برای رشته

 ؟شودچه مي شيميآموختگان رشته دانشکه سرانجام  ابهاماین آموزان از دانشروج برای خ -10

 شوند.معرفي  رشتههای ایراني و یا خارجي موفق و مشهور در این بهتر است برخي چهره

البته در این مورد نيز همکاری و ) های فعّال تدریس مانند روش همياریستفاده از روشا -11

 ت(.بودن مسئوالن مدرسه مهم استوجيه

یک معّلم شيمي  که فرض شودعصر انفجار اطّالعات است.  ،دانيم که عصر حاضرمي ،شکيب -12

آیا این اطّالعات را  ،(است ممکنغير امری کامالً که ) همه چيز را درباره علم شيمي بداند

آموزان منتقل کرد و آیا این کار جز حفظ مطالب، کمکي توان در فرصت اندک به دانشمي

با این روش ما چند درصد از علم جهان را  ؟هم به حل مشکالت جامعه بشری خواهد کرد

 در آینده توليد خواهيم کرد؟

آموزان منتقل باشد، اگر بخواهيم این دریا را به دانش نهایتبي ياطّالعاتدارای فرض کنيم یک معلّم 

ای نتيجه( باشد پذیرامکاناگر ) چه راهي بهتر است؟ آیا القای این اطّالعات آنهم به طور کامل ،کنيم

ربيت خواهد شد؟ ولي اگر اجازه دهيم  تناً( عينظر معلوماتاز )معلّم  به جز این دارد که فردی شبيه

آموز در این دریا با قایق عقلش بگردد و آنچه را الزم دارد صيد کند و سپس با فرآوری محصول دانش

یا  اندشدهمنتقل فقط، شدهکسب معلوماتباز هم تری برسد، آیا به نتایج و معلومات تازه ،صيد خود

آموز با توجه به استعداد و توانایي دانش، ؟ در تدریس فعّالنداال، افزایش نيز یافتهاینکه عالوه بر انتق

کند که این منجر به انتخاب ميبرخي مطالب را با اختيار  ،اطّالعات ي ازذهني خودش، از ميان انبوه

داد  او را به دریافت بقيه مطالب سوق خواهد ،و این موفقيت با انگيزش مضاعفشود او ميموفقيت 

 .استیافتهچون ادراک کنترلي او افزایش 
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مشکل نباشند، پيشنهاد  خيليهای مختلفي که زیاد ساده و یا پروژه ،در ارتباط با شيمي -13

و  گيرندها مدنظر قرار آموزان در ارزشيابيکاردستي و تحقيق دانش ،د. کارهای گروهيشو

 .شودگرفته ها در نظراین پروژه برایفقط نمره مثبت 

همچنين آدرس  مجالت و ،هاکتابالزم است که هنگام پيشنهاد یک پروژه یا تحقيق،  در -14

 (.)حمایت آموزشيشود دادهآموزان قرار در اختيار دانش، های مفيد برای آن موضوعسایت

 تا مطالب هر چه بيشتر جنبه به عمل آید آموزشي موجودحداکثر استفاده از وسایل کمک -15

 عيني و ملموس پيدا کنند.

-به عنوان مثال، مشاهده شده .استفاده کرد درس توان در کالسساز هم مياز وسایل معّلم -16

هایي مانند ه درس اشکال هندسي مولکولئیک چهاروجهي با کاغذ در ارا است که ساخت

يز به ساخت آموزان را نتوان دانشمي، . در این زمينهشودميبسيار جذاب و مفيد واقع ، متان

افزار نرم تهيهترند( و یا طراحي و )برای آنانکه در کارهای عملي موفق آموزشيوسایل کمک

 .مندان به رایانه( راهنمایي و تشویق کردشيمي )برای عالقه

موجب  ،بندی داردآموختن برخي مطالب جالب شيمي که جنبه سرگرمي و چشم -17

-)مانند جوهرهای نامرئي، تغيير رنگ اهد شدبرانگيختن آنها به یادگيری مطالب بيشتر خو

 های غيرمنتظره و ...(.

 ،بودن مطلبانگيز شيمي برای افزایش احساس کاربردیجالب و حيرتهای انجام آزمایش -18

 شود کهنقش شيمي در زندگي روزمره به روشني بيان . شودبسيار مفيد و مؤثّر واقع مي

 .هودگي و خستگي نکنندآموزان از مطالعه درس شيمي احساس بيدانش

آموزان به استخراج و طراحي انواع سؤاالت از کتاب و جزوه درسي باعث ترغيب دانش -19

به نکات ریز مطلب ، ایرگزینهاه ویژه سؤاالت چهبهنگام طرح سؤاالت  آنها که شودمي

آموز را کند، دانشتوجه کنند و این عمل همانند جورچيني که کودک را به خود جذب مي

 .ب خود خواهد کردمجذو

 آوری اخبار جدید درباره شيميهای خبرنگاری شيمي در هر کالس برای جمعتشکيل گروه -20

 .آموزان به درس شيمي استدر آموزش و افزایش انگيزه دانش مؤثّرنيز یک روش 

های عملي از موضوع مورد بحث کمک مثال ذکره درس و ائآموزان در اراز دانش شودسعي  -21

گاهي اطّالعات خوبي را هم  ،داردمي ن امر عالوه بر اینکه آنان را به چالش وا. ایشودگرفته

 دهد.در اختيار معلّم قرار مي
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آموزان دید دانشوسيع و باز شدن باعث  درسي بيان مطالب اندکي فراتر از سطح کتاب -22

معرفي کتب شيمي دانشگاهي  ،. به همين دليلسازدشده و فهم مطالب اصلي را آسانتر مي

)البته بدون ارزشيابي( مفيد  و تدریس چند صفحه از مطالب جالب آنها نمایشو حتي 

 خواهد بود.

)به  هاهای مختلف کنکور و همچنين ارتباط شيمي با سایر رشتهشيمي در رشته ريکر تأثذ -23

و معرفي  (بيوشيميای، نانوتکنولوژی، بيوتکنولوژی و هستههای نو مانند شيميرشتهویژه 

 ترای روشنآیندهباعث ترسيم  ،تواند انتخاب کندالتحصيل شيمي ميمشاغلي که یک فارغ

 .گرددآموزان ميدر ذهن دانش

کننده، منطقي و پاسخ قانع شود،مطرح مي آموزاناکثر دانش که در ذهن برای این سؤال -24

اگر شيمي اینقدر مهم و " :نپرسنداز شما  هر چند مستقيماً ،ه کنيدئپسند پيدا و اراجوان

قبولي پس چرا دبيران شيمي خودشان از این منبع عظيم ثروت استفاده قابل ،ساز استپول

و سایت حسين عظيمي  1379، اکبر علي، سيف؛ 1379، چریل ،آل اسپالدینگ) "اند؟نکرده

 .بالگفا(

 آموزعوامل مربوط به دانش -2-3

آموزان به درس ی دانشهای افزایش عالقهآموزش شيمي و راههای موجود در چالش -3-2-1 

علوم تجربي بخصوص درس شيمي نيازمند درک و لمس خيلي از مفاهيم است. در بررسي  شيمي:

پذیری مواد جامد و گازی در شده که مباحث نمودار انحاللیک مقطع از شيمي دبيرستان، مشخّص

بيشترین فراواني را در بين مباحث مشکل و پيچيده از آلي، آب و مباحث مول، جرم مولي و شيمي

بيني شکل هندسي و آرایش آموزان دارند. در مقطع یازدهم، مباحث اعداد کوانتومي و پيشدید دانش

ها بيشترین فراواني را در بين موضوعات مشکل و دشوار دارند، در حالي که در کتاب الکتروني یون

های عاملي، بيشتر مشکل هستند. ها و گروهاسبات مربوط به غلظتپذیری و محدیگر، مباحث انحالل

در بررسي مقطع دوازدهم، مباحث آبکافت )بخصوص آبکافت استرها(، محاسبه عدد اکسایش با 

احسني و دیگران، )نيز بيشترین ميزان سختي را دارند  pHاستفاده از ساختار لویس و محاسبه 

راهبردهای جدید آموزشي و تجربيات خود و تمرکز بيشتر بر  (. معلّمان شيمي با استفاده از1395

آموزان دانشتر کرده و عالقه توانند فهم و یادگيری این مباحث را راحتمباحث سخت و مشکل، مي

 (.1395احسني و دیگران، دهند )را به درس شيمي افزایش 
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نامه آشنایي با زندگي :شيميآموزان با درس های ایجاد انگيزه و درگيرسازی دانشروش -3-2-2 

همه اختراعات و که کنند ر ميان تصوّزآموبرخي از دانش: دانان مشهور و اختراعات آنانشيمي

جانبه که از امکانات رفاهي و حمایت همهاند دانشمنداني ساخته شده لهيوسمصنوعات دست بشر به

ای برای برند و هيچ انگيزههایشان بهره نميلذا از استعدادها و توانایي. انداطرافيان برخوردار بوده

اما اگر اندکي وارد جزئيات زندگي برخي از دانشمندان بشوند،  ،یادگيری و ميل به دانستن ندارند

آموز ایجاد ای در ذهن دانشکافي است تا جرقه ،هاین انساناها و پشتکار ت و سختيالدانستن مشک

ها در ذهن خود آموز یک الگوی حقيقي از شخصيتاقع دانشدرو. عزم و اراده شودسرشار از و  کند

شود. بيني، اراده و پشتکار برای رسيدن به موفّقيّت در او تقویت ميسازد و احساس اميد، خوشمي

حتي تا و  یک کودک اعجوبه نبود ،نابغه فيزیک ،آلبرت انيشتينکه بد نيست بدانيد  ،عنوان مثال به

زده بودند که مبادا پسرشان مادرش وحشت پدر و، ه سخن گفتن نبودنيز قادر ب يسالگ سن چهار

او را به مدرسه  يسالگای ساکت بود. در نهبازهم بچهلب به سخن گشود، اما وقتي  ،افتاده استعقب

اختراع . رسيدبه نظر مي کند ذهنشد زیرا خيلي او در مدرسه تنبيه مي ،پد مونيخ فرستادندوللوئيت

پ را اختراع المآزمایش کرد تا توانست  مرتبه 1800است، او  دیگر يمثالنيز  ادیسونالمپ توسط 

حدود شش سال این آزمایش خود  ،کردمپ را آزمایش ميالبار هم یعني اگر ادیسون روزی یک ،کند

های خود را ادامه به مدت شش سال آزمایش بارکیادیسون روزی  ،بيترتنیابه .استرا ادامه داده

مسلم است که . های انسان است را اختراع کندپيشرفت نیترمپ که یکي از مهمالتا توانست  داد

 .باشداراده قوی در او مي عامل موفّقيّت ادیسون پشتکار و

زم است معّلم فراتر از درس ال ،ابيت علم شيميبردن جذّ الگاهي برای با: فراتر از کتب درسي 

آموزان چون بعضي از دانش .س بيان کندالآموزان در کدانشرای ب مطالب علمي را برود وپيش 

کننده است که آموختن آن کمک چنداني به زندگي کسل کنند شيمي یک درس خشک واحساس مي

ميل به  ،انگيز و کاربردی متحير کنيمآموز را با مطالب شگفتذهن دانش اما اگر ،کندها نميآن

مسلم است که یکي  .یدآدر او به وجود مي آموختندی از شود و احساس خوشایندانستن تحریک مي

تمام انرژی خود  ،مند به درس شودقهالآموز عاگر دانش .قه در انسان استالداشتن ع ،از رموز موفّقيّت

کند، به اميد شماری ميلحظه ،س درسالدر ک حضوربرد و برای مطالب به کار مي یادگيریرا برای 

اما فراموش نشود که این وظيفه معّلم است  ،پيرامون خود را بشناسد نيایدآنکه عجایب بيشتری از 

شود پيشنهاد مي ،برای این کار .س را بر عهده بگيرد تا از مبحث درس منحرف نشودالکه هدایت ک

 در موردبحث  داشتند،قت اضافي اگر و ،درس پایانآموزان بخواهد که پس از یادگيری و از دانش
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شوند تا درس را آموزان با تمام وجود تشویق ميدانش ،بنابراین .ا در پيش بگيرندمسائل ر گونهنیا

به هدف خود  ترسریعیادگيری کمک کنند تا امر های خود نيز در سيالو به همک رنديزودتر فرابگ

دنيای های هر جلسه مطالعه بيشتری درباره تازهشود که وادار ميمعّلم نيز ، بيترتنیابه دست یابند.

صورت مرز بين واقعيت و خيال باشد تا هيجان تواند بهگاهي نيز ارائه این مطلب مي .باشدعلم داشته

 .است الیکي از افکار بشر، ایده تبدیل مس به ط ،عنوان مثالبه .بيشتری ایجاد کند

آن است ، های مطالعه مفيدکه یکي از روش ميدانيم: سالجای که استفاده از محيط آزمایشگاه ب 

بهتر است هميشه یک اتاق را  ،بجای استفاده از چند اتاق، خواهيم به مطالعه بپردازیمکه هرگاه مي

آماده مطالعه  ،طبق عادت قبلي ،قامحض ورود به آن اتتا ذهن ما به برای درس خواندن انتخاب کنيم

صورت که باید به دانندمي ،شوندآموزان وارد ميس که وقتي دانشالدرست مانند محيط کشود. 

-دانش ،اما اگر معّلم شوند،صورت تئوری درس به یادگيریقرار بگيرند و آماده خود  جای رسمي در

 محيطآموزان از آزمایشگاه یک ذهني دانش تجسم ،آزمایشگاه ببردمحيط س به الک یجاآموزان را به

داند که باعث ميبرای انجام کار عملي و گروهي فضایي بلکه آزمایشگاه را د باشدرسي رسمي نمي

آموزان تحریک حس کنجکاوی دانش باعث تنوع محيط. شودها ميذوق یادگيری در آن شکوفایي

 .دشوآموزان برای یادگيری ميدانش در هالقایجاد ع باعث و همين امرگردد مي

 اصلي بحث شروع از قبل قدم يناول درس: برای شروع از قبل جذاب و ساده هایلمثا از استفاده 

 علمي ساده بسيار از مفاهيم استفاده با انسان که انگيزیشگفت کارهای از مورد چند توانيممي درس،

 شيمي در درس اینکه به کنيم. بسته تشریح آموزاندانش برای و نموده انتخاب را دهد انجام تواندمي

 برای مثال، عنوانبه متنوّع باشند. تواندمي هامثال شود،مي تدریس متوسطه دوم مقطع از ایپایه چه

 %80 غليظ دياس کیسولفور شيمي دوازدهم، ریختن یوني تفکيک درجه بر غلظت اثر بحث تدریس

 صورتبه اسيد همين اما رساند،نمي او به آسيبي که هادیدني در فرد از طرف یک  خود، بر روی بدن

 .است خطرناک بسيار رقيق

 معلّم است بهتر درس، شروع از آموزان: قبلدانش خود توسط ساده بسيار وسایل با آزمایشانجام  

 به و داده انجام گروهي صورتبه تا دهد ترتيب آموزاندانش برای ساده بسيار وسایل با آزمایش یک

 بپردازند. نتایج آن مورد در بحث

-دانش برای را آزمایشي معلّم درس، شروع از آموزان: قبلدانش خود یيلهوسبه انجام آزمایش 

 سؤال چند یا یک طرح با کند. حالمي آماده کار ميز روی را ازيموردن وسایل و گيردمي نظر در آموزان
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 سؤال به جواب تا دهند ترتيب را آزمایشي موجود، وسایل از استفاده با که خواهدمي آموزان،دانش از

 .یابند دست

 سنتي تدریس روش از استفاده یجابهآموزان: دانش خود دستبه  کالس یاداره و تدریس 

 معلّم حالت، این در .آموزش کرد درگير گروهي صورتبه را آموزاندانش توانيممي معلّم، لهيوسبه

 روش کمي این اگرچه شوند. هدایت موردنظر هدف طرفبه آموزاندانش دارد تا را راهنما نقش فقط

 فراموش را مطلب آن راحتيبه که بينيممي شود، گفته ما به مستقيماً سؤال جواب اگر اما است برزمان

 تالش پاسخ سؤال افتنبرای ی خودمان اگر اما شوندمي ثبت ذهن در يسختبه ما هایدانسته و کرده

 تواننددبيران نمي البته شود.مي فراموش شده و دیرتر سپرده مدتبلند به حافظه ترآسان کنيم،

باعث ایجاد  ایران در امتحان و سنجش کنند چون ساختار مهم عمل روش این به کافي اندازهبه

-دانش شود که گرفته نظر در گروهي نمره یک است بهتر روش تدریس، این در .استشدهمحدودیت 

 سرعت، دقت، قبيل از نکات تمام طرفي، از شوند. تشویق خود هایهمکالسي به کمک برای آموزان

 .شود گرفته در نظر نيز باید ... و گروه در فرد فعّاليّت ميزان آموز،دانش نگرش

 صورتبه کالس از خارج فعّالّيت یک تواندمي درس، معّلم اتمام از کالس: پس از خارج فعّاليّت 

 توانمي دانشگاهيپيش دوره آموزاندانش از مثال، عنوانبهبگيرد.  نظر در آموزاندانش برای دلخواه

 تشریحي پاسخ با مربوطه( همراه درس ای )مرتبط باسؤال چهار گزینه عدد سه گروه هر که خواست

 حد کنفرانس در بعد را جلسه درس به مربوط علمي مطلب یک آماده کنند و یا جلسه بعد برای

 .کند مطالعه را آینده جلسه است که درس مجبور آموزدانش صورت، این تهيه کنند. در یاقهيچنددق

های ساده، مثالذکر با که زم است ، الآموزان با درس شيميدانش یسازريبرای ایجاد انگيزه و درگ

 یکارهاسپس با استفاده از راهکنيم، جذاب  آموز شيرین ودرس را برای دانش ،ملموس و کاربردی

هرامي، شوند )بدرگير امر آموزش  ،آموزانعملي از قبيل انجام آزمایش و تدریس توسط خود دانش

 . خلخالي(.1392

 

 نتیجه گیری

عالقه  ممکن است کهما ندارند اشيمي  ای بهعالقهآموزان ت کرد که هرچند برخي دانشاید دقّب 

لذا  دليل نيست.بيو نفرتي  هيچ عالقهمعموالً های دیگر دارند و ا یا مهارتهو توانایي زیادی در درس

پژوهشي که ر اساس تالش کرد. ب هاآنعالقگي را پيدا کرد و به طرق مختلف برای رفع باید دالیل بي

 در درس شيمي،و یادگيری  انگيزشدر این کار تحقيقاتي صورت گرفت، مشخص شد که برای افزایش 
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آموزان و استفاده از های فردی دانشتوجه به تفاوت طور کلي، بهشد شنهاديکه پمواردی عالوه بر 

سازی برای بهينه (یک روش خاص)در عوض اصرار بر  های مختلفافراد و کالس بامتناسب ارهایي کراه

قرار  اماکمبود وقت کالس باشد ها، عمومي برای این پيشنهاد ایرادنتيجه آموزش مفيد است. شاید 

لف های مختهایي که بين کالسبا توجه به تفاوتلذا ، شوند اجراها در یک کالس نيست همه روش

عواملي  ازجملهتوان اجرا کرد. همچنين، نتایج نشان داد که ميهای مفيد را برخي روش، وجود دارد

کاهش فضای تحکم  -1از  اندعبارتآموزان را به سوی درس شيمي سوق دهند، توانند دانشکه  مي

مشارکتي و تشویق  صورتبه سؤاالتحل  -3آموزان. تقویت رابطه دوستانه با دانش -2گيری. و سخت

آموز )استفاده خالقانه از انواع مختلف تشویق و ابزارهای مختلف برای تشویق( و اميدوارسازی دانش

اند(. یي حل نکرده و همه به او کمک کردهتنهابهسؤال را  کهي حالر درا حل کند ) سؤالاو که توانسته 

دادن مطالب ارتباط -5ی افراطي. گيرگيری و سختهدف آموزش، یادگيری باشد نه تحکم، مچ -4

 -6جذاب باشد(.  هاآندرس به امور مختلف روزمره، محيط پيرامون و دنيای اطراف )طوری که برای 

فهم بوده هایي که در زندگي روزمره وجود دارند، قابلویژه مثالهای ساده و جذاب، بهاستفاده از مثال

-های شوخآموزان و یا استفاده از کنایهي با دانشوخشگاهي استفاده از مزاح و  -7و جذاب هستند. 

های سياحتي استفاده از اردوها و گردش -8. دارد وارا به حرکت بيشتر برای آموختن  هاآنطبعانه که 

از طریق مشاهده عملکرد دستگاه  ميمستقصورت آموزان با علم شيمي بهآشناسازی دانش-9و علمي. 

 درس شيمي. های مختلف مرتبط باو سيستم
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انجام  ريتأث(. 1399) سيد محسن ،موسوی، و فاطمه ،فرخي همت پور، و شلير ،مرادی، و مبينا ي،حاجي عباس

کنفرانش آموزش شيمي انجمن شيمي  . یازدهمينآزمایش در ایجاد انگيزه برای یادگيری شيمي

 ایران.

 هي.تهران، مرکز نشر دانشگا، الگوهای تدریس شيمي .مرتضي ،خلخالي

 .انتشارات آگاه .چاپ اول .روانشناسي پرورشي (.1379)اکبر  علي، سيف

 تا یریادگي وشر رتأثي(. 1398) ضارعلي ،گزافي کرميد، و جي، میددماون يابراهيم، و هرا، زيشانکا شکاری

دختر دبيرستاني در یادگيری مفاهيم  آموزانشدان دروني انگيزش و عملکرد گرش،ن در تسلط دح

 .2شماره ، 6، دوره های نوین شيمياندیشهشيمي. 

 درسي برنامه شناسيآسيب (.1392رجایيان، ندا ) حسين، و محمد یارمحمدیان، علي، و ابری، احمد فروغي

 دوره دهم، ، سالدرسي ریزیبرنامه در پژوهشدلفي،  تکنيک از با استفاده متوسطه دوره در شيمي

 .46-55(، صفحات 38)پياپي  11شماره  دوم،
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Abstract 

In this study, it was decided to examine the factors affecting the interest 

and motivation of high school students in chemistry in the form of a research 

activity. This research was conducted through questioning (and review of 

audience responses), researcher experiences in chemistry classes and review of 

various texts. The results showed that various factors are influential, including 

the content of the book, curriculum planning and student study methods. It was 

also found that establishing a relationship between chemistry and everyday life 

(to identify the applications of this science in life), synchronizing theoretical and 

practical teaching (to increase learning efficiency), using collaborative teaching 

methods, preventing fear and strictness In the classroom, calming students and 

creating a friendly and interactive atmosphere (to achieve educational goals) are 

also effective factors in increasing the motivation of students to study chemistry. 

In this regard, other strategies were implemented and examined, which were 

found to be encouragement, appropriate communication, simple teaching, 

hopeful conversations, providing a variety of materials (face-to-face, virtual, 

textbook, direct observation, etc.), compassionate teacher performance and 

prevention of authoritarian management can also increase students' interest and 

motivation in chemistry. 

Keywords: Chemistry education, Chemistry course, Student motivation, Factors 

affecting motivation. 
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