مقاله پژوهشی
پژوهش در آموزش شيمي ،سال دوم ،شماره چهارم ،صفحات 96-73

پژوهش در آموزش شيمي
http://chemedu.cfu.ac.ir

مطالعه و بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد عالقهمندی و انگیزش در دانشآموزان
دورهی دوم متوسّطه به درس شیمی
جالل عبودی  ، *1حامد نظرپور

2

 1گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگيان ،اهواز ،ایران
 2دبير شيمي ،آموزش و پرورش ،منطقه ویسيان ،لرستان ،ایران

چکیده
در این پژوهش ،تصميم بر آن شد که عوامل مؤثّر بر عالقهمندی و انگيزش دانشآموزان دوره دوم
متوسطه به درس شيمي در قالب یک اقدامپژوهي موردبررسي قرار گيرد .این پژوهش از طریق طرح پرسش
(و بررسي پاسخهای مخاطبين) ،تجربيات محقق در کالسهای درس شيمي و بررسي متون مختلف انجام شد.
نتایج بررسيها نشان داد که عوامل مختلفي تأثيرگذار هستند که از جمله آنها ميتوان به موارد مربوط به
محتوی کتاب ،برنامهریزی درسي و روشهای مطالعه دانشآموزان اشاره کرد .همچنين ،مشخص شد که
برقراری ارتباط بين علم شيمي و زندگي روزمره (جهت شناسایي کاربردهای این علم در زندگي) ،همزمانسازی
تدریس تئوری و عملي (به هدف افزایش کارآمدی یادگيری) ،استفاده از روش تدریس مشارکتي ،جلوگيری از
ایجاد فضای ترس و سختگيری زیاد در فضای کالس ،آرامشبخشيدن به دانشآموزان و ایجاد فضای دوستانه
و مبتني بر تعامل (برای دستيابي به اهداف آموزشي) نيز از عوامل مؤثّر بر افزایش انگيزش دانشآموزان به
درس شيمي مي باشند .در این راستا ،راهکارهایي دیگر نيز اجرا و بررسي شدند که مشخص شد تشویق ،ارتباط
مناسب ،تدریس ساده ،صحبتهای اميددهنده ،ارائه متنوع مطالب (حضوری ،مجازی ،درسنامه ،مشاهده
مستقيم و  ،)...عملکرد دلسوزانه معلّم و جلوگيری از مدیریت استبدادی نيز ميتوانند منجر به افزایش عالقه
و انگيزه دانشآموزان به درس شيمي شوند.
کلیدواژهها :آموزش شيمي ،دروس شيمي ،انگيزش ،عوامل موثر بر انگيزش.
* نویسنده مسئول( abode916@yahoo.com) :
تاریخ پذیرش1400/2/25 :
تاریخ دریافت1400/1/12 :
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مقدّمه
درس شيمي دبيرستان ،ازجمله دروسي است که افرادی خاصّ بدان عالقه دروني دارند ،و به دليل
اینکه بيشتر مطالب آن ذهني است و کامالٌ ملموس نيست ،در تدریس و آموزش این درس معموالً با
چالش و مشکالتي مواجه ميشویم که بسياری از آنها با تدابير معلّمان شيمي که ذهني فعّال دارند،
قابلحلّ هستند .معلّم شيمي کسي است که با بهرهگيری از روانشناسي فراگير ،فنون معلّمي و
روشهای آموزشي که با آنها آشناست ،ميتواند از تأثير عوامل ایجادکننده بيعالقگي و عدم انگيزه
دانشآموزان به درس شيمي؛ جلوگيری به عمل آورد .ازآنجاکه این موضوع اهمّيّت باالیي دارد ،باید
تالش شود که در کنار مباني علمي انگيزش و راهکارهای افزایش آن ،موردبررسي قرار گيرد که برخي
از راهکارها خارج از محدوده اختيارات معلّم است (به عبارتي ،بر عهده مسئوالن مربوطه ميباشند)
درحاليکه برخي دیگر را ميتوان در کالس درس با لوازم و امکانات محدود نيز انجام داد (آل
اسپالدینگ ،چریل1379 ،؛ سيف ،علي اکبر 1379 ،و سایت حسين عظيمي بالگفا).
بررسيهای انجامگرفته بر روی عوامل مؤثّر بر انگيزه دانشآموزان به درس و یادگيری،
مشخصشده است که بهطورکلي ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
امکانات ،شرایط کالس ،محیط مدرسه و محیط اجتماعی کالس :امکانات و شرایط مدرسه ازجمله
عواملي مهم هستند که ميتوانند تأثيری بسزا بر انگيزه دانشآموزان داشته باشند .فضای مدرسه
نباید فضایي صرفاً مبتني بر تدریس بهخصوص تدریس استاد محور باشد .شکي نيست که وجود
امکانات و تجهيزات سرگرمي و بازی (بهویژه وسایل و تجهيزاتي که مرتبط با مطالب درسي باشند)
باعث افزایش انگيزه دانشآموزان به درس شيمي و بهطورکلي بهسوی درس و مدرسه ميشود .عالوه
براین ،داشتن امکانات مدرن تدریس (مانند ویدئو پروژکتور ،امکانات آزمایشگاهي و  )...و هر ابزار و
وسایلي که جذابيت داشته باشند و حس کنجکاوی دانشآموزان را برانگيزد ،منجر به تقویت انگيزه و
بهبود فرایند یاددهي/یادگيری مي گردد .همچنين ،فضای فيزیکي ،نظافت ،ميزان روشنایي ،سيستم
تهویه و  ...در کالس ميتوانند نقش مؤثّری بر انگيزه و اشتياق دانشآموزان به درس شيمي داشته-
باشند.
کالس درس نيز یک جامعه کوچک محسوب ميگردد که ازنظر فرهنگي ،اجتماعي ،سطح درس،
هوش و دیگر مشخصات دارای تنوع است .معلّم الزم است که به این تفاوتها توجه کند و تدریس
خود را با این تنوع ساختاری کالس تطابق دهد .در برخوردها ،تدریس و آموزش درس شيمي ،باید
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دارای انعطاف باشد که در کالس ،تعادل ایجاد شود و دانشآموزان ضعيف (ازنظر درسي) پيشرفت
کنند و شاگردهای قوی نيز احساس کمتوجهي نکنند .بهطورکلي ،معلّم باید بهصورت همهجانبه دارای
مهارت ،سواد و اطّالعات باال باشد که کالس را به نحو مناسب مدیریت کند و به هيچ جنبهای از
کالس (علمي ،آموزشي ،روانشناسي ،ارزشيابي ،طراحي آموزشي و پيشرفت تحصيلي) کمتوجهي نشود
و از قلم نيفتد.
کارآیی و کاربردهای علم شیمی در زندگی :تدریس درس شيمي همراه با ارائه کاربردهای آن در
زندگي روزمره ،منجر به افزایش جذابيت و هيجان درس ميشود که به همين دليل ،باعث افزایش
انگيزه و کشش دروني دانشآموز به سمت این درس ميشود زیرا قوّهی کنجکاوی او را نيز برمي-
انگيزاند .بهعنوانمثال ،هنگام صحبت از هيدروکربنها ،بهتر است اشارهای به گاز شهری شود زیرا این
گاز متشکل از هيدروکربنهایي مانند متان ،اتان ،پروپان و بوتان است که به اهداف گرمایشي ،از
طریق سيستم لولهکشي در اختيار شهروندان قرار ميگيرد .این توضيح ،به این دليل حائز اهمّيّت
است که دانشآموز عمالً شکلي از محتوای درس را در پيرامون خود در زندگي روزمره مشاهده ميکند
که این امر هم جذاب است و هم دانشآموز را از احساس عبث بودن درس دور ميکند .بهعبارتدیگر،
او متوجه مي شود که خواندن درس شيمي بيهوده و عبث نيست بلکه کاربرد تمام مطالب موجود در
این درس را ميتوان بهصورت مستقيم در دنيا و زندگي پيرامون خود مشاهده کرد .این بدان معناست
که درس شيمي مفيده بوده و دارای کاربردهای مختلف است و به همين دليل ،انگيزه و کشش دروني
در دانشآموز ایجادشده و به سمت درس کشانده ميشود .از نمونه کاربردهای شيمي در زندگي،
مثالهای زیادی وجود دارد که ازجمله آنها عبارتاند از جوهر نمک ،انواع مواد شوینده و
ضدعفونيکننده ،انواع نوشيدني و دمنوشها ،مخلوطهای مختلف ،مواد غذایي ،انواع لباس و منسوج،
یخچال و سيستم خنککننده آن ،تلویزیون و امواج رادیویي و  ....نام برد.
برنامه و محتوای درسی :مشخّصشده است که فرایند تدوین دروس ،محتوا ،روش ،فضای
آزمایشگاهي و مشکالت اجرایي ،ازجمله مهمترین مشکالت برنامه درسي شيمي در دوره متوسطه
ميباشند .محتوا باالترین و مشکالت اجرایي و فرآیند تدوین دروس ،پایينترین رتبه آسيبها را
درزمينه درس شيمي به خود اختصاص دادند .اگرچه به دليل پيشرفت روزافزون علم و دانش بشری،
محتوای درس شيمي همواره جدیدتر شده و دچار تغييراتي ميشود ،اما این تغييرات که صرفاً بر
روی جنبه محتوایي انجام ميشوند و آموزش شيمي را در برنميگيرد .نشان دادهشده است که محتوا
بر اساس اهداف برنامههای درسي تعيين نشده و بيشتر ،از علم بهعنوان محتوا بهره جسته شده و
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مفاهيم کلي و بنيادی برای سطوح پایين آموزشي ارائهشده است .با توجه به اینکه محتوای برنامه
درسي علوم ایران شباهت زیادی به سایر کشورها دارد؛ به نظر ميرسد که ضعف عملکرد تحصيلي
دانشآموزان ما در مقایسه با همساالن خود در کشورهای دیگر ،به روش یاددهي/یادگيری ارتباط
دارد نه محتوا و عمدتاً به دليل استفاده از روشهای ناکارآمد است (فروغي ابری و دیگران.)1392 ،
روش تدریس :همچنين ،یافتهها نشان داده است که تأثير روش و فضای آزمایشگاهي باالتر از
سطح متوسط بوده است .الزم است که تدریس شيمي با استفاده از روشهای نوین ارائه شود که
بتواند انگيزه و رغبت الزم را در دانشآموزان ایجاد نماید .رسولي و ریحاني نيز نشان دادهاند که برای
رسيدن به اهداف موردنظر در فرایند یاددهي و یادگيری ،باید روشهای مختلف نوین تدریس شيمي
به کار گرفته شوند .بهعنوانمثال ،فعّاليّتهای آزمایشگاهي توسعه داده شوند و از آنها برای تدریس
و آموزش بهينه و کارآمدتر استفاده شوند .همچنين ،روشهای فعّال تدریس نيز تأثير قابلتوجهي در
افزایش عالقهمندی دانشآموزان به درس شيمي دارد و ميتواند باعث جذب آنها به این درس و
تقویت فرایند یاددهي/بادگيری شود .ازجمله موارد دیگر که درروش تدریس مؤثّرند و قابليت افزایش
انگيزه دانشآموزان رادارند ،عبارتاند از رایانه و رویکرد فناوری اطّالعات که تحوّالت اساسي در
شيوههای مختلف تدریس ایجاد کرده است .مشاهدهشده است که روشهای اجرا و ارزیابي فعّاليّتهای
آزمایشگاهي درس شيمي کارایي الزم را ندارند ،لذا عالوه بر بررسي چيستي ،چرایي و چگونگي
فعّاليّتهای آزمایشگاهي ،الزم است که راهبردها و روشهای اجرای آزمایش و ارزیابي فعّاليّتهای
آزمایشگاهي مورد بازبيني قرار گيرند و تغييرات مطلوب را در آنها ایجاد کنند.
در سطح جهاني ،دروس تجربي مانند شيمي بيشتر از دیگر دروس تحت تغيير و اصالح
قرارگرفتهاند اما این تغييرات تنها از جنبه محتوایي بوده است.
عصر کنوني ایجاب ميکند تا برنامههای آموزشي درس شيمي باعث رشد همه جوانب
شناختي/شخصيتي دانشآموزان شوند و بهواسطه روش آموزشي بهينه و مناسب ،فراگيران توانمندی-
های الزم برای رویارویي با تحوالت جدید را کسب نمایند .برای تدوین یک کتاب درسي یا کمکدرسي
باید به فلسفه و اهداف موردنظر در برنامه درسي آن توجه شود و روشها ،رویکردها و راهبردهای
آموزشي را با بهرهمندی از نظریههای علوم تربيتي مدنظر قرارداد .همچنين ،یکي از مهمترین مسائلي
که درزمينۀ اجرای برنامههای درسي باید به آن توجه شود ،ایجاد زمينهها و بستر الزم برای اجرای
موفّقيّتآميز برنامه درسي است .شناخت زمينهها و ایجاد بستر الزم برای اجرا ،مستلزم آگاهي از
عوامل مؤثّر بر اجرای برنامههای درسي است.
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نشان داده شد که محيطزیست نقش مهمي در اصالح آموزش درس شيمي دوره متوسطه ایفا ميکند
چون فراهم بودن محيطزیست مناسب ،امکان آزمایشگری را فراهم ميسازد ،درنتيجه محيط غنيتر
ميشود و کار برای اجرا ،تسهيل ميشود.
اجرای برنامه درسي تا حد زیادی تابع نظام برنامهریزی درسي کشور است و عوامل متعددی بر
اجرای آن مؤثّرند .اگر عوامل مربوطه موافق با اجرای برنامه سازمانیافته باشند ،احتمال موفّقيّت
اجرای برنامه افزایش ميیابد ،درحاليکه فقدان زمينههای اجرایي به معنای شکست اجرای عملي
برنامه یا عملي نشدن برنامه درسي است.
ميتوان گفت که بين نظرات دبيران زن و مرد در آسيبهای ناشي از فرآیند تدوین دروس و
همچنين بين نظرات دبيران باسابقه کار زیر  10سال و بيشتر از  20سال در آسيبهای ناشي از
روش ،تفاوتهای معناداری وجود دارد .نتایج حاکي از آن است که بين نظرات دبيران ليسانس با
دبيران فوقليسانس در آسيبهای ناشي از محتوا و آسيبهای ناشي از آزمایشگاه نيز تفاوت قابل-
توجهي مشاهده ميشود .مؤلّفان کتاب درسي شيمي ،بهتر است توجه الزم و کافي به نظرات دبيران
این درس داشته باشند و از معلّمان باتجربه در این زمينه کمک بگيرند .همچنين ،وجود آسيبهای
ناشي از محتوا ،ناهماهنگي بيشازحد متوسط بين دروس شيمي پایههای دهم ،یازدهم ،دوازدهم و
حجم زیاد این کتب باید منجر شود که مسئوالن آموزش و پرورش و مؤلفان کتب مذکور به فکر
بازبيني اساسي کتابهای شيمي بيافتند .مسئوالن آموزش و پرورش باید ساعات درسي بيشتری را
به این درس اختصاص دهند و ساعت آموزش درس شيمي از آزمایشگاه شيمي نيز کامالً جدا شود.
در ضمن ،الزم است که مطالب اضافي و حجم زیاد مطالب در این درس کاهش یابد .پژوهشها نشان
ميدهد که معلّمان از ابزارهای کمکآموزشي و روشهای فعّال تدریس بهره نميگيرند .منبع بنابراین
باید دوره های آموزشي مناسب جهت استفاده از وسایل موجود در مدرسه و خارج از مدرسه و نيز
استفاده از روشهای فعّال تدریس در این رشته آموزش دادهشود .آسيبهای ناشي مشکالت اجرایي،
بيشتر به وجود کنکور بر ميگردد که حذف یا اصالح این رقابت عظيم ميتواند باعث کاهش آسيب-
های ناشي از آن در درس شيمي و حتي دیگر دروس شود (فروغي ابری و دیگران.)1392 ،
بر اساس توضيحات فوقالذکر و بر طبق اهمّيّت انگيزه بهعنوان نيروی دروني (که ميتواند منشأ
بيروني و دروني داشته باشد) در یادگيری درس شيمي توسط دانشآموزان ،بر آن شدیم که در این
مورد ،تحقيقاتي به عملآوریم و عوامل مؤثّر بر انگيزه را ریشهیابي کرده و راهکارهای الزم را بهمنظور
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تقویت انگيزه (و بهواسطه آن ،افزایش کارآمدی روشهای یاددهي/یادگيری) ارائه دهيم که روش
اجرای این تحقيقات ،در بخش بعدی توضيح داده خواهد شد.
پیشینه پژوهش
بررسيهایي درزمينه موضوع پژوهش حاضر انجامشده است که ميتوان به بعضي از آنها اشاره
کرد .بهعنوانمثال ،فروغي و همکاران از تکنيک دلفي برای آسيبشناسي برنامه درسي شيمي در
دوره متوسطه استفاده کرده و نتيجه گرفتند که نظرات دبيران شيمي در برنامه درسي حائز اهمّيّت
است و ناهماهنگي بيشازحد متوسط بين دروس شيمي پایههای مختلف و حجم زیاد این کتب نيز
باید مورد بازبيني قرار گيرد (فروغي ابری و دیگران .)1392 ،همچنين ،احسني و قلخاني در تحقيقات
خود ،چالشهای آموزش شيمي و روشهای افزایش عالقه به آن را بررسي کردند و بيان داشتند که
درس شيمي نيازمند به درک و لمس خيلي از مفاهيم است (احسني و قلخاني.)1395 ،
عالوه بر این ،شکاری و همکاران تأثير "یادگيری تا حد تسلط" برانگيزش دانشآموزان برای
یادگيری درس شيمي را موردبررسي قراردادند .آنها یافتند که "روش یادگيری تا حد تسلط" مي-
تواند نگرش دانشآموزان به درس شيمي و عملکرد آنها در سطوح باالی یادگيری را افزایش دهد.
لذا این روش یادگيری باعث افزایش انگيزش دروني دانشآموزان برای رسيدن به سطوح عالي یادگيری
شيمي ميشود (شکاری و دیگران.)1398 ،
حاجي عباسي و همکاران نيز موضوع تأثير انجام آزمایش در ایجاد انگيزه برای یادگيری شيمي
را موردبررسي قراردادند و نتيجه گرفتند که انجام آزمایش تأثير به سزایي در ميزان یادگيری با
افزایش انگيزش شده و درنهایت منجر به امر آموختن ميگردد .همچنين ،فعّاليّت آموزشي عملي در
صورتي منجر به یادگيری ميشود که دانشآموز در هر دو مرحلهی قبل و بعد از آزمایش ،مطالعه
کند (حاجي عباسي و دیگران.)1399 ،
روش پژوهش
برای افزایش جامعيّت و اعتبار دادهها ،معموالً در انجام یک پژوهش یا تحقيق ،از روشهای مختلف
جمعآوری داده استفاده ميشود که در این کار تحقيقاتي نيز روشهای زیر مورداستفاده قرار گرفتند:

مطالعه و بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد عالقه مندی و انگیزش در ...
استفاده از روش مشاهده مستقیم :در این روش ،محقق از تجربيات خود در حين تدریس دروس
شيمي دبيرستان استفاده کردهاست .به عبارتي ،در طول سابقه تدریس ،برخي عوامل مختلف مؤثّر بر
انگيزش دانشآموزان به درس شيمي ،تجربه و شناسایي ميشوند که ميتوان راهکارهایي را برای
ایجاد و تقویت این عوامل مؤثّر پيدا و ارائه کرد .الزم به ذکر است که تجربيات تدریس معلّم در درس
شيمي ،در سه پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم (رشته تحصيلي تجربي) صورت گرفتهاست که در مجموع
سه کالس بوده و ميانگين جمعيّت سه کالس 9 ،نفر بودهاست.
طرح پرسش بین افراد مختلف و بررسی پاسخهای آنها که نمونههایي از پاسخ آنها در جدول
 1ارائهشده است .در این روش ،تعدادی سؤال طراحي شد و در اختيار افراد مختلف قرار گرفتند.
افرادی که به سؤاالت مربوطه پاسخ دادند ،عبارتند از تعدادی از معلّمان و دانشآموزان مقطع متوسطه
دوم که مجموع آنها  35نفر بودهاست .در جدول  ،1نمونه سؤالهای استفادهشده در این پژوهش و
تعداد و درصد پاسخهای دادهشده به گزینههای مختلف ،ارائه شدهاند .الزم به ذکر است که سؤاالت
به صورت چهارگزینهای مطرح شدند که چهار گزینه عبارت بودند از کم ،متوسّط ،زیاد و خيليزیاد.
مشاهدات پژوهشگر در حین تدریس در کالسهای مختلف
توصیف وضعیّت موجود :تدریس علوم پایه ازجمله شيمي چالشهای خاص خود دارد .یکي از
مشکالت عمده در تدریس این درس ،تنوع مطالب و عناوین درسي است .در این درس ،با مفاهيم،
مسائل ،موارد آزمایشگاهي و جنبههای کاربردی سروکار داریم که به همپيوستگي مطالب و عدم درک
عميق موضوعي سبب ضعف در یادگيری ميشود .همچنين ،اگر دانشآموز مهارت الزم را در پيش-
نيازهای موردنياز نداشته باشد ،بهدشواری ميتواند موفق به امر یادگيری در مباحث جلسات و یا
سالهای بعدی شود.
کتابهای شيمي دارای نقاط قوّت و ضعف ميباشند که باید در حين تدریس به آنها توجه کرد.
بهعنوان مثال ،مطالب موجود در کتب ،دارای پيوستگي نيستند ،حجم شيميآلي کمتر شده و اطّالعات
ناقصي از آن ارائه شده است .ارتباط عرضي ميان کتابهای شيمي و فيزیک وجود ندارد ،بهطوری که
سطح کتاب شيمي پایينتر است .بخش آزمایشگاه در کتب شيمي ،کاهش یافتهاست که کمرنگي
نقش آزمایشگاه ميتواند منجر به ضعف در یادگيری علم شيمي شود .عالوه بر این موارد ،در کتابهای
شيمي دوره متوسطه ،ایرادات چاپي بسياری نيز دیده ميشود .همچنين ،کتابهای شيمي دارای
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کتاب دبير و  CDآموزشي نميباشند که همه این موارد ميتوانند در انگيزش دانشآموز و یادگيری
او مؤثّر باشند.
جدول  -1تأثیر عوامل مختلف بر انگیزش دانشآموزان مقطع متوسطه دوم به درس شیمی بر
اساس سؤالهای طرح و پرسیدهشده.
تاثير بر انگيزش دانشآموزان به درس شيمي
سؤالهای طرحشده

متوسط

کم

خيليزیاد

زیاد

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

تجهيزات و امکانات مختلف مدرسه

2

5/7

3

8/6

25

71/4

5

14/3

ایجاد فضای پرسش و پاسخ در کالس درس

1

2/8

5

14/3

22

62/8

7

20

رابطه معلّم با دانشآموزان

0

0

5

14/3

20

57/1

10

28/6

استفاده از اشکال و سؤاالت سطح باالتر در محتوی
کتاب درسي

6

1/1

17

48/6

11

31/4

2

5/7

حل سؤاالت کنکوری در کالس

13

37/1

13

37/1

9

25/7

0

0

نحوه تدریس و تسلط معلّم بر مطالب درسي

2

5/7

14

40

11

31/4

8

22/8

تشویق و تهييج دانشآموزان

5

14/3

5

14/3

15

42/8

10

28/6

مشاهده مستقيم کاربردهای علم شيمي مانند
صنایع

0

0

5

14/3

16

45/7

14

40

استفاده از روشهای عملي برای تدریس درس

0

0

5

14/3

14

40

16

45/7

همزمانسازی تدریس تئوری با درس آزمایشگاه

4

11/4

7

20

14

40

10

28/6

ارزشيابي ،مشکل دیگری است که دبير با آن مواجه ميباشد .کنکور سراسری و آزمون نهایي باعث
شده که دبيران در چگونگي ارزشيابي ،مردد بوده و مشکل داشتهباشند .دروس متوسطه نيز ارتباط
عرضي چنداني با یکدیگر ندارند ،مثالً دانشآموز هنوز مبحث نمودار در ریاضي را نخوانده است اما در
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شيمي باید از این مبحث استفاده کند .بزرگترین مشکلي که کتابهای درسي دارند ،نبود یا کمبود
مسائل برگزیده در پایان فصول است .کارشناسان آموزشي از دبيران انتظار دارند که تدریس با رویکرد
فعّال داشتهباشند اما آیا کتابها واقعاً رویکرد فعّال دارند؟ امروزه در دنيا ،محققان و سيستمهای
مربوطه روی فناوری و بستههای آموزشي تمرکز کرده و کار ميکنند اما آیا در کشور ما امکانات
محلي اجازه تدریس با رویکرد فعّال را به دبير ميدهند؟ بنا به دالیل متفاوت ،بعضي از روشها را
نميتوان پياده کرد .به عنوان مثال ،مقررات و شرایط مدرسه و اقتضائات خانوادهها اجازه نميدهد که
به راحتي بتوان برخي روشهای تدریس را اجرا کرد.
مشاهدات در کالس درس
در کالسهای درس شيمي ،مواردی از مشکالت مرتبط با بيانگيزگي دانشآموزان مشاهده شد
که الزم است برای رفع آنها ،چاره جویي کرده و راهکارهایي پيدا و اجرائي شوند .از جمله موارد
مشاهدهشده عبارتند از:
 .1کمدقّتي ،کمتوجّهي و تمایل کم به درس شيمي در دانشآموزان
 .2عدم تمایل به حضور در جلوی کالس برای پاسخگویي به سؤالهای درسي
 .3تلقين به عدم توانایي حل سؤاالت در دانشآموزان و به عبارتي ،ایجاد درماندگي خودآموخته
در دانشآموزان
 .4ایجاد چشماندازهای شغلي غير مرتبط با شيمي برای توجيه تالش کم آنها در یادگيری
درس شيمي
 .5مالک و هدف قرار دادن کسب نمره و قبولي در مقطع متوسطه توسط دانشآموزان
 .6ضعف دانشآموزان در ایجاد و طرح سؤال در هر مبحث و موضوع درسي
راهکارهای عملی شده (شکل  1و :)2
بعد از توضيح برخي مقّدمات ،الزم است که توضيحاتي نيز در مورد روش تدریسي گفتهشود که
در طي این پژو هش ،عملي شد و مورد استفاده قرار گرفت .بر اساس تجربيّات دیگر معلّمان ،تجربيّات
پژوهشگر و دیگر اطّالعات کسبشده از متون مخلتف و دورههای پودماني مهارتآموزان ماده ،28
سعي بر آن شد که موارد زیر در نظر گرفتهشوند و سرلوحه تدریس و آموزش شيمي قرار گيرند:
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 .1تالش شد که روشهای مدرن تدریس مد نظر باشند که دانشآموز مستقيماً در امر یاددهي و
یادگيری دخالت کند.
 .2در روش تدریس در پيش گرفتهشده ،باور بر این بود که اگر علوم آموختهشده با عمل همراه
شوند ،دانشآموز به فردی صاحب درک ،منتقد و تحليلگر تبدیل ميشود.
 .3به مرور ،بر ميزان دوستانهبودن رابطه معلّم با دانشآموزان افزودهشد و به آنها تفهيم شد که
خيلي به نمره فکر نکنند بلکه تمرکز خود را بر امر یادگيری قرار دهند که هدف آموزش و
پروش نيز اتفاقافتادن یادگيری است.
 .4در پاسخ برخي دانشآموزان که احساس ناتواني در پاسخ به سؤالها ميکردند ،به عنوان مثال
گفتهشد که دیگر دانشآموزان نيز توان پاسخ به سؤاالت را نداشتند بلکه با تعامل و کمک
همدیگر ،سؤالهای مربوطه حل شد .به عبارتي ،سؤال حل شد ،یک کار مشارکتي انجام گرفت،
مروری بر مطالب درس انجام گرفت و دانشآموز نيز روش و اعتماد به نفس پاسخگویي به سؤال
را یاد گرفت .همچين همواره به دانشآموزان گوشزد ميشد ،هدف این است که شما نحوه
پاسخگویي را یاد بگيرید ،اعتماد بنفس شما باال رود و با مفاهيم درسي آشنا شوید نه اینکه
صرفاً شما نمرهای کسب کنيد و یا از شما مچگيری شود و فضای ترس و تحکم بر کالس
حکمفرما شود .این راهکارها باعث شد که دانشآموزان مشتاق شوند و بر انگيزه آنها برای شرکت
در کالس درس و حل سؤال افزوده شود تا جایي که برای حل سؤال ،داوطلب ميشدند و
اشتياق باالیي برای حل سؤال داشتند و تعداد داوطلب برای حل سؤال ،آنقدر زیاد بود که باید
از بين آنها انتخاب ميکردم.
 .5همچنين ،در مورد اینکه سؤال طرح نميکردند نيز تالش شد که اهل پرسش تربيت شوند .به
آنها تفهيم شد که حتماً الزم نيس ،معلّم سؤاالت را یکيیکي بگوید و دانشآموز یاداشت کند
بلکه خود دانشآموز نيز باید از هر صفحه ،بتواند چندین سؤال طرح کند و معلّم را به پاسخگویي
وا دارد .برای حل این بحران ،راهکارهایي استفاده شد ،به عنوان مثال ،یک پاراگرف تعيين
ميشد که دانشآموزان مکلف بودند سؤاالت آن پاراگرف را استخراج کنند و به معلّم ارائه کنند
و یا اینکه سؤالهای طرحشده را به چندین شکل مختلف بپرسند .روش دیگر این بود که برای
هر نفر ،چند صفحه تعيين ميشد که دانشآموزان مکلف بودند ده سؤال از آن صفحات استخراج

مطالعه و بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد عالقه مندی و انگیزش در ...
کنند ،سپس از گروههای دونفره درخواست ميشد که سؤاالت خود را از همگروهي بپرسند و
همگروهي نيز باید پاسخ ميداد و در حين پاسخ نيز همه کالس با او مشارکت ميکردند که به
سؤاالت پاسخ دهند .به عبارتي ،هم سؤال حل ميشد هم مروری بر درس صورت ميگرفت و
بر ميزان تعامل ،مشارکت و روحيه کار تيمي کالس افزودهميشد .به طور کلي ،این نحوه رفتار
و مدیریت کالس ،باعث شده بود که عالقه دانشآموزان به درس و کالس بيشتر شود چون فضا
دوستانه بود و عاملي برای ترس و خستگي وجود نداشت.
 .6عالوه بر این موارد ،دانشآموزان به برنامهریزی زمان ،انرژی و امکانات خود در زندگي تشویق
مي شدند .به عبارتي ،عالوه بر خواب ،تفریح و سرگرمي کافي ،اگر زمان اندکي (که خيلي به آنها
فشار نياید و خسته و مأیوس نشوند) نيز به مطالعه (با دقت و تمرکز) دروس خود اختصاص
دهند ،ميتوانند دروس مقطع خود را نيز بياموزند و بر آنها تسلّط پيدا کنند.
 .7همچنين عالوه بر زمانهای تدریس ،در زمانهای دیگر در طول هفته نيز از طریق گروههای
مجازی تشکيلشده ،کليپ و مطالب درسي برای آنها بارگذاری ميشد که این همت و دلسوزی
معلّم منجر به افزایش انگيزه و عالقه در آنها شدهبود .این افزایش انگيزه و عالقه دانشآموزان
به درس شيمي در رفتار و توجه دانشآموزان و اشتياق آنها برای شرکت در فعّاليّتهای کالسي
کامالً مشهود و قابل لمس بود.
 .8عالوه بر موارد باال ،نحوه تدریس و راهکارهایي که در پيش گرفتهشد ،از دید دانشآموزان مورد
بررسي قرار گرفت که نتيجه این بررسي در شکل  2نمایش داده شدهاست.

بحث و تحلیل نتایج
 -1انگیزش چیست

انگيزش را ميتوان عامل نيرو دهنده و هدایتگر رفتار انسان تعریف کرد که به دو صورت دروني
و بيروني موجودیت پيدا ميکند .در نوع بيروني ،یک عامل خارجي عامل افزایش انگيزه است (انگيزه
مفهومي دقيقتر از انگيزش است و به یک رفتار خاص مرتبط است) مانند تشویق کالمي ،جایزه از
طرف والدین و معلّم.
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شکل  -1نمودار درصد نظرات دانشآموزان در مورد عملکرد پژوهشگر به عنوان معلّم شیمی.

شکل  -2تصویر نمونهای از نظر دانشآموزان در مورد راهکارهای اجرا شده توسط پژوهشگر
به عنوان معلّم شیمی.

مطالعه و بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد عالقه مندی و انگیزش در ...
در حالي که در انگيزش دروني ،دو نوع انگيزش وجود دارد که عبارتند از انگيزش ادارک
خودمختاری (کنترل) و انگيزش ادراک کفایت .منظور از ادارک کفایت این است که فرد به توانایي
خود در فهم و پيشرفت تحصيلي ،اطالع پيدا ميکند اما در ادراک کنترلي ،دانشآموز احساس ميکند
که موقعيت فعلي کامالً تحت کنترل اوست و هيچ جبری در کار نيست (آل اسپالدینگ ،چریل،
1379؛ سيف ،علي اکبر 1379 ،و سایت حسين عظيمي بالگفا).
بر اساس بررسيهای انجامشده در این پژوهش و تجربيّاتي که در ارتباط با دانشآموزان و مدیریت
کالس کسب شد ،راهکارهایي مؤثّر جهت افزایش انگيزه برای یادگيری درس شيمي شناسایي شدند
(به منظور مطالعه بيشتر ،ميتوان به منابع  1و  2مراجعه کرد) که عبارتند از:
 -1کمتوجهي به دانشآموز ضعيف ،نشاندن او در انتهای کالس و ارائه تکاليف آسان منجر به کاهش
اعتماد به نفس او ميگردد ،لذا نه تنها باید از کمتوجهي به دانشآموز جلوگيری کرد بلکه الزم است
توجه بيشتری به او اختصاص دادهشود و معلّم باید انتظار و پيشزمينه ذهني خود را نسبت به او
تغيير کند (نظریه انتظار معلّم).
 -2کارهای خوب و قابلقبول دانشآموز را به توانایي و استعداد او نسبت ندهيم بلکه به تالش او
نسبت دادهشوند (نظریه اسناد یا نسبتدادن) زیرا نسبتدادن موفّقيّت به استعداد ذاتي ،یعني شخص
در آن توانایي و موفّقيّت بيتأثير است و آن را بهصورت وراثتي کسب کردهاست.
 -3رابطهی معلّم با دانشآموز باید با محبت و همراه با دلسوزی باشد.
 -4از دانشآموز حمایت آموزشي شود .به عنوان مثال ،در زمان ارائه تکليف ،برخي از تکاليف با توضيح
کامل حل شوند.
 -5آنچه که به عنوان هدف آموزشي از دانشآموز انتظار ميرود ،در آغاز درس به طور واضح به آنها
گفته شود.
 -6در شرایط مقتضي ،از تشویقات کالمي استفاده شود اما نباید در تشویق زیادهروی شود ،زیرا اثر
آن از بين ميرود (از تشویق کتبي هم حتي در ورقه امتحان ميتوان استفاده کرد).
 -7ميتوان از آزمون و نمره به عنوان تشویق و وسيلهای برای بازخورد مطالب آموختهشده ،بهره برد.
هرگز امتحان وسيلهای برای تنبيه و ارعاب قرار نگيرد.
 -8از خاصيّت برانگيختگي مطالب استفاده گردد .محرک تازه ،عجيب و پرمعني ،سطح برانگيختکي
را افزایش و کنجکاوی را زیاد ميکند اما مطلب نباید به قدری پيچيده باشند که به شکست بينجامد
و ادراک کفایت فرد را کاهش دهد.
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 -9مطالب آموزشي از آسان به دشوار آموزش دادهشوند .در این صورت ،هم به علت دستيابي به اندکي
موفقيّت ،ادراک کفایت او افزایش ميیابد و هم اینکه دانشآموز احتماالً با دریافت تشویق در این
مورد ،یک عامل انگيزش بيروني دریافت ميکند.
 -10از ایجاد رقابت بين دانشآموزان به صورت فردی جلوگيری شود .به عنوان مثال ،موقع پرسيدن
سؤال ،ابتدا نام دانشآموز را مشخّص کنيد ؛ سپس سؤال را بپرسيد نه اینکه اول سؤال را بپرسيد و
منتظر داوطلب پاسخدهي باشيد ،زیرا در این صورت ،افراد معيني پاسخ داده و تشویق دریافت ميکنند
که منجر به کاهش انگيزش دروني دانشآموزان ضعيف ميشود .البته بر خالف این قضيه ،ایجاد رقابت
بين گروهها اثر مثبت دارد.
 -11هنگام آموزش مطالب تازه ،از مثالهای آشنا استفادهشود و در بيان کاربرد مطالب ،از موقعيت-
های تازه استفاده گردد.
 -12عالوه بر توضيح و تشریح مطالب درسي به طور کالمي ،سعي شود که از روشهای دیگر تدریس
مخصوصاً روشهای مشارکتي و فعّال (مانند بحث گروهي ،بازیهای آموزشي و گزارش فردی و
گروهي) نيز استفاده گردد.
 -13بين آساني و دشواری تکليف ،توازن برقرار شود که هم انگيزش پيشرفت را کاهش ندهد و هم
موجب شکست و ناکامي نگردد.
 -14تا جایي که ممکن است ،مطالب درسي به صورت معنيدار (در ارتباط با موقعيتهای واقعي
زندگي و مشابه با زمينه ذهني دانشآموز) ارائه شوند (آل اسپالدینگ ،چریل1379 ،؛ سيف ،علي
اکبر 1379 ،و سایت حسين عظيمي بالگفا).
 -2افزایش انگیزه در درس شیمی

ایجاد انگيزه در دانشآموزان امروزی که با تفریحات تازه و مشغلههای ذهني بسيار درگيرند ،بهویژه
در درسي مانند شيمي که هم سخت و هم تقریباً ناملموس است ،فرایندی دشوار و در عين حال،
نوعي خلّاقيت محسوب ميشود .راهکارهای زیر برای افزایش انگيزه دانشآموزان برای آموختن عميق
و کاربردی شيمي در حيطههای مختلف پيشنهاد ميشوند:
 -1-2عوامل مربوط به مسئوالن باالدست

پيرامون این عوامل نيز ميتوان به موارد زیر اشاره کرد که ميتوانند نقش قابلتوجهي در افزایش
انگيزش دانشآموزان به درس شيمي را ایفا کنند.
 .1گردشهای علمي از مراکز آموزش عالي و مشاغل مربوط به شيمي.

مطالعه و بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد عالقه مندی و انگیزش در ...
 .2استفاده از تجارب افرادی که با صنایع شيميایي درگيرند .البته اگر چنين امکاني از طرف
مدارس و کارگاهها و کاخانههای مختلف ایجاد گردد.
 .3بازنگری در کتب شيمي دبيرستان و سؤاالت کنکورها که دانشآموزان مجبور به حفظ
برخي مطالب نشوند و جنبه مفهومي مطالب بيشتر مورد توجه قرار گيرند (آل اسپالدینگ،
چریل1379 ،؛ سيف ،علي اکبر 1379 ،و سایت حسين عظيمي بالگفا).
 -2-2عوامل مربوط به معلّم

رضایتمندی واقعي (نه شعار گونه) معلّم شيمي از رشته و شغل خود و ابراز آن باعث انگيزش بيروني
و دروني دانشآموزان

ميگردد .چه بسا افرادی که به خاطر عدم رضایت معلّم خود از رشته و یا

شغل خود حتي از ادامه تحصيل مأیوس و نااميد شده و ترک تحصيل کردهاند .هر چند به نظر ميرسد
بيان برخي مشکالت در انتخاب آگاهانه مسير مفيد است .در موارد مربوط به معلّم نيز راهکارهای زیر
پيشنهاد ميشوند:
 -1طرح موضوعاتي در زمينه صنایع مختلف و نوین شيميایي در جلسات گروههای آموزشي و
برگزاری دورههای ضمن خدمت در این زمينه و تشکيل اتاق هماندیشي صنعتي معلّمان
شيمي.
 -2برای برانگيختن ادراک کفایت دانشآموزان ،آنها را با سؤاالت شيمي دبيرستانهای
کشورهای دیگر و یا سؤاالت المپيادهای مختلف آشنا کنيد تا خودشان را در جامعه جهاني
(که رو به توسعه است) احساس کنند.
 -3سؤاالت امتحاني به شيوهای جذاب و متنوع طراحي شوند چون شکل سنتي سؤاالت،
تکراری و خستهکننده شدهاست.
 -4با کمک دبيران سایر دروس ،از کارهای عملي دانشآموزان ،نمایشگاههای کوچک (در
مدرسه ،منطقه یا ناحيه) تشکيل دهيد .این امر هم تشویقي برای صاحبان اثر و هم جرقهای
برای خلق آثار دیگر توسط سایرین خواهد شد.
 -5برگزاری همایش دانشآموزی شيمي حتي با امکانات و سطح علمي پایين.
 -6شناسایي و راهنمایي دانشآموزان مستعد به پژوهش واقعي در پژوهشسراهای دانش-
آموزی.
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 -7شخصيّت واال و دستنيافتني دبير شيمي ،عامل مهمي برای جذب دانشآموز به سمت
معلّم و افزایش عالقهمندی او به درس و تدریس معلّم ميشود .لذا فراتر از مطالب شيمي،
الزم است که خود معلّم انساني وارسته و دارای ابعاد مثبت شخصيتي باشد.
 -8از آنجا که شيمي ،علمي ذهني است (به ویژه در دبيرستانهای کشور ما که دارای وسایل
کامل آزمایشگاهي نيستند) ،بيان جنبههای کاربردی این علم و نقش آن در زندگي روزمره
ما موجب برانگيختن حس کنجکاوی دانشآموزان ميشود.
 -9گرایشهای مختلف شيمي و کاربردهای هر گرایش و نيز شيوههای ادامهتحصيل در این
رشته ،برای دانشآموزان توضيح داده شود.
 -10برای خروج دانشآموزان از این ابهام که سرانجام دانشآموختگان رشته شيمي چه ميشود؟
بهتر است برخي چهرههای ایراني و یا خارجي موفق و مشهور در این رشته معرفي شوند.
 -11استفاده از روشهای فعّال تدریس مانند روش همياری (البته در این مورد نيز همکاری و
توجيهبودن مسئوالن مدرسه مهم است).
 -12بيشک ،ميدانيم که عصر حاضر ،عصر انفجار اطّالعات است .فرض شود که یک معلّم شيمي
همه چيز را درباره علم شيمي بداند (که امری کامالً غيرممکن است) ،آیا این اطّالعات را
ميتوان در فرصت اندک به دانشآموزان منتقل کرد و آیا این کار جز حفظ مطالب ،کمکي
هم به حل مشکالت جامعه بشری خواهد کرد؟ با این روش ما چند درصد از علم جهان را
در آینده توليد خواهيم کرد؟
فرض کنيم یک معلّم دارای اطّالعاتي بينهایت باشد ،اگر بخواهيم این دریا را به دانشآموزان منتقل
کنيم ،چه راهي بهتر است؟ آیا القای این اطّالعات آنهم به طور کامل (اگر امکانپذیر باشد) نتيجهای
جز این دارد که فردی شبيه به معلّم (از نظر معلومات) عيناً تربيت خواهد شد؟ ولي اگر اجازه دهيم
دانشآموز در این دریا با قایق عقلش بگردد و آنچه را الزم دارد صيد کند و سپس با فرآوری محصول
صيد خود ،به نتایج و معلومات تازهتری برسد ،آیا باز هم معلومات کسبشده ،فقط منتقلشدهاند یا
اینکه عالوه بر انتقال ،افزایش نيز یافتهاند؟ در تدریس فعّال ،دانشآموز با توجه به استعداد و توانایي
ذهني خودش ،از ميان انبوهي از اطّالعات ،برخي مطالب را با اختيار انتخاب ميکند که این منجر به
موفقيت او ميشود و این موفقيت با انگيزش مضاعف ،او را به دریافت بقيه مطالب سوق خواهد داد
چون ادراک کنترلي او افزایش یافتهاست.

مطالعه و بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد عالقه مندی و انگیزش در ...
 -13در ارتباط با شيمي ،پروژههای مختلفي که زیاد ساده و یا خيلي مشکل نباشند ،پيشنهاد
شود .کارهای گروهي ،کاردستي و تحقيق دانشآموزان در ارزشيابيها مدنظر قرار گيرند و
فقط نمره مثبت برای این پروژهها در نظر گرفتهشود.
 -14در هنگام پيشنهاد یک پروژه یا تحقيق ،الزم است که کتابها ،مجالت و همچنين آدرس
سایتهای مفيد برای آن موضوع ،در اختيار دانشآموزان قرار دادهشود (حمایت آموزشي).
 -15حداکثر استفاده از وسایل کمکآموزشي موجود به عمل آید تا مطالب هر چه بيشتر جنبه
عيني و ملموس پيدا کنند.
 -16از وسایل معلّمساز هم ميتوان در کالس درس استفاده کرد .به عنوان مثال ،مشاهده شده-
است که ساخت یک چهاروجهي با کاغذ در ارائه درس اشکال هندسي مولکولهایي مانند
متان ،بسيار جذاب و مفيد واقع ميشود .در این زمينه ،ميتوان دانشآموزان را نيز به ساخت
وسایل کمکآموزشي (برای آنانکه در کارهای عملي موفقترند) و یا طراحي و تهيه نرمافزار
شيمي (برای عالقهمندان به رایانه) راهنمایي و تشویق کرد.
 -17آموختن برخي مطالب جالب شيمي که جنبه سرگرمي و چشمبندی دارد ،موجب
برانگيختن آنها به یادگيری مطالب بيشتر خواهد شد (مانند جوهرهای نامرئي ،تغيير رنگ-
های غيرمنتظره و .)...
 -18انجام آزمایشهای جالب و حيرتانگيز شيمي برای افزایش احساس کاربردیبودن مطلب،
بسيار مفيد و مؤثّر واقع ميشود .نقش شيمي در زندگي روزمره به روشني بيان شود که
دانشآموزان از مطالعه درس شيمي احساس بيهودگي و خستگي نکنند.
 -19ترغيب دانش آموزان به استخراج و طراحي انواع سؤاالت از کتاب و جزوه درسي باعث
ميشود که آنها هنگام طرح سؤاالت به ویژه سؤاالت چهارگزینهای ،به نکات ریز مطلب
توجه کنند و این عمل همانند جورچيني که کودک را به خود جذب ميکند ،دانشآموز را
مجذوب خود خواهد کرد.
 -20تشکيل گروههای خبرنگاری شيمي در هر کالس برای جمعآوری اخبار جدید درباره شيمي
نيز یک روش مؤثّر در آموزش و افزایش انگيزه دانشآموزان به درس شيمي است.
 -21سعي شود از دانشآموزان در ارائه درس و ذکر مثالهای عملي از موضوع مورد بحث کمک
گرفتهشود .این امر عالوه بر اینکه آنان را به چالش وا ميدارد ،گاهي اطّالعات خوبي را هم
در اختيار معلّم قرار ميدهد.
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 -22بيان مطالب اندکي فراتر از سطح کتاب درسي باعث وسيع و باز شدن دید دانشآموزان
شده و فهم مطالب اصلي را آسانتر ميسازد .به همين دليل ،معرفي کتب شيمي دانشگاهي
و حتي نمایش و تدریس چند صفحه از مطالب جالب آنها (البته بدون ارزشيابي) مفيد
خواهد بود.
 -23ذکر تأثير شيمي در رشتههای مختلف کنکور و همچنين ارتباط شيمي با سایر رشتهها (به
ویژه رشتههای نو مانند شيميهستهای ،نانوتکنولوژی ،بيوتکنولوژی و بيوشيمي) و معرفي
مشاغلي که یک فارغالتحصيل شيمي ميتواند انتخاب کند ،باعث ترسيم آیندهای روشنتر
در ذهن دانشآموزان ميگردد.
 -24برای این سؤال که در ذهن اکثر دانشآموزان مطرح ميشود ،پاسخ قانعکننده ،منطقي و
جوانپسند پيدا و ارائه کنيد ،هر چند مستقيماً از شما نپرسند" :اگر شيمي اینقدر مهم و
پولساز است ،پس چرا دبيران شيمي خودشان از این منبع عظيم ثروت استفاده قابلقبولي
نکردهاند؟" (آل اسپالدینگ ،چریل1379 ،؛ سيف ،علي اکبر 1379 ،و سایت حسين عظيمي
بالگفا).
 -2-3عوامل مربوط به دانشآموز

 -1-2-3چالشهای موجود در آموزش شيمي و راههای افزایش عالقهی دانشآموزان به درس
شيمي :علوم تجربي بخصوص درس شيمي نيازمند درک و لمس خيلي از مفاهيم است .در بررسي
یک مقطع از شيمي دبيرستان ،مشخّصشده که مباحث نمودار انحاللپذیری مواد جامد و گازی در
آب و مباحث مول ،جرم مولي و شيميآلي ،بيشترین فراواني را در بين مباحث مشکل و پيچيده از
دید دانشآموزان دارند .در مقطع یازدهم ،مباحث اعداد کوانتومي و پيشبيني شکل هندسي و آرایش
الکتروني یونها بيشتری ن فراواني را در بين موضوعات مشکل و دشوار دارند ،در حالي که در کتاب
دیگر ،مباحث انحاللپذیری و محاسبات مربوط به غلظتها و گروههای عاملي ،بيشتر مشکل هستند.
در بررسي مقطع دوازدهم ،مباحث آبکافت (بخصوص آبکافت استرها) ،محاسبه عدد اکسایش با
استفاده از ساختار لویس و محاسبه  pHنيز بيشترین ميزان سختي را دارند (احسني و دیگران،
 .) 1395معلّمان شيمي با استفاده از راهبردهای جدید آموزشي و تجربيات خود و تمرکز بيشتر بر
مباحث سخت و مشکل ،ميتوانند فهم و یادگيری این مباحث را راحتتر کرده و عالقه دانشآموزان
را به درس شيمي افزایش دهند (احسني و دیگران.)1395 ،
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 -2-2-3روشهای ایجاد انگيزه و درگيرسازی دانشآموزان با درس شيمي :آشنایي با زندگينامه
شيميدانان مشهور و اختراعات آنان :برخي از دانشآموزان تصوّر ميکنند که همه اختراعات و
مصنوعات دست بشر بهوسيله دانشمنداني ساخته شدهاند که از امکانات رفاهي و حمایت همهجانبه
اطرافيان برخوردار بودهاند .لذا از استعدادها و توانایيهایشان بهره نميبرند و هيچ انگيزهای برای
یادگيری و ميل به دانستن ندارند ،اما اگر اندکي وارد جزئيات زندگي برخي از دانشمندان بشوند،
دانستن مشکالت و سختيها و پشتکار این انسانها ،کافي است تا جرقهای در ذهن دانشآموز ایجاد
کند و سرشار از عزم و اراده شود .درواقع دانشآموز یک الگوی حقيقي از شخصيتها در ذهن خود
ميسازد و احساس اميد ،خوشبيني ،اراده و پشتکار برای رسيدن به موفّقيّت در او تقویت ميشود.
به عنوان مثال ،بد نيست بدانيد که آلبرت انيشتين ،نابغه فيزیک ،یک کودک اعجوبه نبود و حتي تا
سن چهار سالگي نيز قادر به سخن گفتن نبود ،پدر و مادرش وحشتزده بودند که مبادا پسرشان
عقبافتاده است ،اما وقتي لب به سخن گشود ،بازهم بچهای ساکت بود .در نهسالگي او را به مدرسه
لوئيتولپد مونيخ فرستادند ،او در مدرسه تنبيه ميشد زیرا خيلي کند ذهن به نظر ميرسيد .اختراع
المپ توسط ادیسون نيز مثالي دیگر است ،او  1800مرتبه آزمایش کرد تا توانست المپ را اختراع
کند ،یعني اگر ادیسون روزی یکبار هم المپ را آزمایش ميکرد ،حدود شش سال این آزمایش خود
را ادامه دادهاست .بهاینترتيب ،ادیسون روزی یکبار به مدت شش سال آزمایشهای خود را ادامه
داد تا توانست المپ که یکي از مهمترین پيشرفتهای انسان است را اختراع کند .مسلم است که
عامل موفّقيّت ادیسون پشتکار و اراده قوی در او ميباشد.
فراتر از کتب درسي :گاهي برای باال بردن جذّابيت علم شيمي ،الزم است معلّم فراتر از درس
پيش برود و مطالب علمي را برای دانشآموزان در کالس بيان کند .چون بعضي از دانشآموزان
احساس ميکنند شيمي یک درس خشک و کسلکننده است که آموختن آن کمک چنداني به زندگي
آنها نميکند ،اما اگر ذهن دانشآموز را با مطالب شگفتانگيز و کاربردی متحير کنيم ،ميل به
دانستن تحریک ميشود و احساس خوشایندی از آموختن در او به وجود ميآید .مسلم است که یکي
از رموز موفّقيّت ،داشتن عالقه در انسان است .اگر دانشآموز عالقهمند به درس شود ،تمام انرژی خود
را برای یادگيری مطالب به کار ميبرد و برای حضور در کالس درس ،لحظهشماری ميکند ،به اميد
آنکه عجایب بيشتری از دنيای پيرامون خود را بشناسد ،اما فراموش نشود که این وظيفه معلّم است
که هدایت کالس را بر عهده بگيرد تا از مبحث درس منحرف نشود .برای این کار ،پيشنهاد ميشود
از دانشآموزان بخواهد که پس از یادگيری و پایان درس ،اگر وقت اضافي داشتند ،بحث در مورد
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اینگونه مسائل را در پيش بگيرند .بنابراین ،دانشآموزان با تمام وجود تشویق ميشوند تا درس را
زودتر فرابگيرند و به همکالسيهای خود نيز در امر یادگيری کمک کنند تا سریعتر به هدف خود
دست یابند .بهاینترتيب ،معلّم نيز وادار ميشود که هر جلسه مطالعه بيشتری درباره تازههای دنيای
علم داشتهباشد .گاهي نيز ارائه این مطلب ميتواند بهصورت مرز بين واقعيت و خيال باشد تا هيجان
بيشتری ایجاد کند .بهعنوان مثال ،یکي از افکار بشر ،ایده تبدیل مس به طال است.
استفاده از محيط آزمایشگاه به جای کالس :ميدانيم که یکي از روشهای مطالعه مفيد ،آن است
که هرگاه ميخواهيم به مطالعه بپردازیم ،بجای استفاده از چند اتاق ،بهتر است هميشه یک اتاق را
برای درس خواندن انتخاب کنيم تا ذهن ما بهمحض ورود به آن اتاق ،طبق عادت قبلي ،آماده مطالعه
شود .درست مانند محيط کالس که وقتي دانشآموزان وارد ميشوند ،ميدانند که باید بهصورت
رسمي در جای خود قرار بگيرند و آماده یادگيری درس بهصورت تئوری شوند ،اما اگر معلّم ،دانش-
آموزان را بهجای کالس به محيط آزمایشگاه ببرد ،تجسم ذهني دانشآموزان از آزمایشگاه یک محيط
درسي رسمي نميباشد بلکه آزمایشگاه را فضایي برای انجام کار عملي و گروهي ميداند که باعث
شکوفایي ذوق یادگيری در آنها ميشود .تنوع محيط باعث تحریک حس کنجکاوی دانشآموزان
ميگردد و همين امر باعث ایجاد عالقه در دانشآموزان برای یادگيری ميشود.
استفاده از مثالهای ساده و جذاب قبل از شروع درس :برای اولين قدم قبل از شروع بحث اصلي
درس ،ميتوانيم چند مورد از کارهای شگفتانگيزی که انسان با استفاده از مفاهيم بسيار ساده علمي
ميتواند انجام دهد را انتخاب نموده و برای دانشآموزان تشریح کنيم .بسته به اینکه درس شيمي در
چه پایهای از مقطع متوسطه دوم تدریس ميشود ،مثالها ميتواند متنوّع باشند .بهعنوان مثال ،برای
تدریس بحث اثر غلظت بر درجه تفکيک یوني شيمي دوازدهم ،ریختن سولفوریک اسيد غليظ %80
بر روی بدن خود ،از طرف یک فرد در دیدنيها که آسيبي به او نميرساند ،اما همين اسيد بهصورت
رقيق بسيار خطرناک است.
انجام آزمایش با وسایل بسيار ساده توسط خود دانشآموزان :قبل از شروع درس ،بهتر است معلّم
یک آزمایش با وسایل بسيار ساده برای دانشآموزان ترتيب دهد تا بهصورت گروهي انجام داده و به
بحث در مورد نتایج آن بپردازند.
انجام آزمایش بهوسيلهی خود دانشآموزان :قبل از شروع درس ،معلّم آزمایشي را برای دانش-
آموزان در نظر ميگيرد و وسایل موردنياز را روی ميز کار آماده ميکند .حال با طرح یک یا چند سؤال
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از دانشآموزان ،ميخواهد که با استفاده از وسایل موجود ،آزمایشي را ترتيب دهند تا به جواب سؤال
دست یابند.
تدریس و ادارهی کالس به دست خود دانشآموزان :بهجای استفاده از روش تدریس سنتي
بهوسيله معلّم ،ميتوانيم دانشآموزان را بهصورت گروهي درگير آموزش کرد .در این حالت ،معلّم
فقط نقش راهنما را دارد تا دانشآموزان بهطرف هدف موردنظر هدایت شوند .اگرچه این روش کمي
زمانبر است اما اگر جواب سؤال مستقيماً به ما گفته شود ،ميبينيم که بهراحتي آن مطلب را فراموش
کرده و دانستههای ما بهسختي در ذهن ثبت ميشوند اما اگر خودمان برای یافتن پاسخ سؤال تالش
کنيم ،آسانتر به حافظه بلندمدت سپرده شده و دیرتر فراموش ميشود .البته دبيران نميتوانند
بهاندازه کافي به این روش مهم عمل کنند چون ساختار سنجش و امتحان در ایران باعث ایجاد
محدودیت شدهاست .در این روش تدریس ،بهتر است یک نمره گروهي در نظر گرفته شود که دانش-
آموزان برای کمک به همکالسيهای خود تشویق شوند .از طرفي ،تمام نکات از قبيل دقت ،سرعت،
نگرش دانشآموز ،ميزان فعّاليّت فرد در گروه و  ...نيز باید در نظر گرفته شود.
فعّاليّت خارج از کالس :پس از اتمام درس ،معلّم ميتواند یک فعّاليّت خارج از کالس بهصورت
دلخواه برای دانشآموزان در نظر بگيرد .بهعنوان مثال ،از دانشآموزان دوره پيشدانشگاهي ميتوان
خواست که هر گروه سه عدد سؤال چهار گزینهای (مرتبط با درس مربوطه) همراه با پاسخ تشریحي
برای جلسه بعد آماده کنند و یا یک مطلب علمي مربوط به درس جلسه بعد را در حد کنفرانس
چنددقيقهای تهيه کنند .در این صورت ،دانشآموز مجبور است که درس جلسه آینده را مطالعه کند.
برای ایجاد انگيزه و درگيرسازی دانشآموزان با درس شيمي ،الزم است که با ذکر مثالهای ساده،
ملموس و کاربردی ،درس را برای دانشآموز شيرین و جذاب کنيم ،سپس با استفاده از راهکارهای
عملي از قبيل انجام آزمایش و تدریس توسط خود دانشآموزان ،درگير امر آموزش شوند (بهرامي،
 .1392خلخالي).
نتیجه گیری
باید دقّت کرد که هرچند برخي دانشآموزان عالقهای به شيمي ندارند اما ممکن است که عالقه
و توانایي زیادی در درسها یا مهارتهای دیگر دارند و معموالً هيچ عالقه و نفرتي بيدليل نيست .لذا
باید دالیل بيعالقگي را پيدا کرد و به طرق مختلف برای رفع آنها تالش کرد .بر اساس پژوهشي که
در این کار تحقيقاتي صورت گرفت ،مشخص شد که برای افزایش انگيزش و یادگيری در درس شيمي،
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عالوه بر مواردی که پيشنهاد شد ،بهطور کلي توجه به تفاوتهای فردی دانشآموزان و استفاده از
راهکارهایي متناسب با افراد و کالسهای مختلف (در عوض اصرار بر یک روش خاص) برای بهينهسازی
نتيجه آموزش مفيد است .شاید ایراد عمومي برای این پيشنهادها ،کمبود وقت کالس باشد اما قرار
نيست همه روشها در یک کالس اجرا شوند ،لذا با توجه به تفاوتهایي که بين کالسهای مختلف
وجود دارد ،برخي روشهای مفيد را ميتوان اجرا کرد .همچنين ،نتایج نشان داد که ازجمله عواملي
که ميتوانند دانشآموزان را به سوی درس شيمي سوق دهند ،عبارتاند از  -1کاهش فضای تحکم
و سختگيری -2 .تقویت رابطه دوستانه با دانشآموزان -3 .حل سؤاالت بهصورت مشارکتي و تشویق
دانشآموز (استفاده خالقانه از انواع مختلف تشویق و ابزارهای مختلف برای تشویق) و اميدوارسازی
او که توانسته سؤال را حل کند (در حالي که سؤال را بهتنهایي حل نکرده و همه به او کمک کردهاند).
 -4هدف آموزش ،یادگيری باشد نه تحکم ،مچگيری و سختگيری افراطي -5 .ارتباطدادن مطالب
درس به امور مختلف روزمره ،محيط پيرامون و دنيای اطراف (طوری که برای آنها جذاب باشد)-6 .
استفاده از مثالهای ساده و جذاب ،بهویژه مثالهایي که در زندگي روزمره وجود دارند ،قابلفهم بوده
و جذاب هستند -7 .گاهي استفاده از مزاح و شوخي با دانشآموزان و یا استفاده از کنایههای شوخ-
طبعانه که آنها را به حرکت بيشتر برای آموختن وا دارد -8 .استفاده از اردوها و گردشهای سياحتي
و علمي-9 .آشناسازی دانشآموزان با علم شيمي بهصورت مستقيم از طریق مشاهده عملکرد دستگاه
و سيستمهای مختلف مرتبط با درس شيمي.
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شکاری کاشاني ،زهرا ،و ابراهيمي دماوندی ،مجيد ،و کرمي گزافي ،عليرضا ( .)1398تأثير روش یادگيری تا
حد تسلط در نگرش ،عملکرد و انگيزش دروني دانشآموزان دختر دبيرستاني در یادگيری مفاهيم
شيمي .اندیشههای نوین شيمي ،دوره  ،6شماره .2
فروغي ابری ،احمد علي ،و یارمحمدیان ،محمد حسين ،و رجایيان ،ندا ( .)1392آسيبشناسي برنامه درسي
شيمي در دوره متوسطه با استفاده از تکنيک دلفي ،پژوهش در برنامهریزی درسي ،سال دهم ،دوره
دوم ،شماره ( 11پياپي  ،)38صفحات .46-55
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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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