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 بررسي روند پژوهش در آموزش شيمي 

 1  بدریان عابد

 ،  رشد آموزش شیمیسردبیر مجله  1

 ، ایران هرانت، یآموزش یز ی سازمان پژوهش و برنامه ر

 

زمينه   ای است و افرادی که در اینبدون شک پژوهش در آموزش شيمي یک حوزه بين رشته  

تربيتي و روش پژوهش در    فعال هستند، عالوه بر دانش تخصصي شيمي، باید دانش کافي از علوم

علت  به  اخير  سال  چند  در  باشند.  داشته  رفتاری  شي  علوم  معلمان  جذب  برای  تقاضا  مي  افزایش 

از لحاظ    های آموزش شيميای در مدارس، رشته حرفه  در مقاطع کارشناسي و تحصيالت تکميلي 

زیادی داشته است و به پژوهش  کمّي رشد  های  ها و مقاالت منتشر شده در زمينهتبع آن، حجم 

 آموزان برای زندگي در دنيای امروز به آن و دانشي که دانش  به ویژه مهارت  مختلف آموزش شيمي

 .از دارند، رشد فراواني کرده است ني

را تحت در مدارس  یادگيری علم شيمي    های آموزش وعوامل مختلفي شيوه،  21با ورود به قرن   

های شناختي و افزایش درك پژوهشگران از چگونگي یادگيری  تأثير قرار داده است. گسترش نظریه

ارتباطات برای تجسم وآموزان، استفادهدانش از رایانه و فناوری اطالعات و  سازی  مرئي  ی گسترده 

محيط   های جهاني نسبت به انرژی ، منابع آب وهای علمي پيچيده، عوامل بيروني مانند نگرانيپدیده

سبب    زیست، افزایش سطح سواد علمي و افزایش درك عمومي از علوم مختلف عواملي هستند که
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های پژوهشي  پژوهشگران حوزه آموزش شيمي در اقدامي هماهنگ با روند جهاني، بر موضوع اند تا  شده

 ای متمرکز شوند.ویژه

در اواخر قرن بيستم این سؤال در مراکز علمي و صنعتي جهان مطرح شد که چه چيزی را باید   

ریزی درسي به سمت های انجام گرفته، از برنامهپژوهشعمده  آموزان یاد بگيرند. با این سؤال،  دانش

ورزی و انجام پژوهش توسط  های دستپرورش انواع مهارت  ،آموزان و اتخاذ رویکردهای فرایندیدانش

آموزان از مفاهيم مختلف ها و ميزان درك دانشآموزان سوق داده شد. بررسي و مرور آموختهدانش

موجود بسيار رونق گرفت و اطالعات زیادی در خصوص شرایط  های  فهميعلمي و مشخص کردن کج

یادگيری مشارکتي،    ؛محور نظير  -آموزیادگيری دانش  -های یاددهيی روشیادگيری اثربخش بر پایه

 به دست آمد.   3و کاوشگری  2گرایيناستفاده از رویکردهای ساخت

ران کمک کرده است تا بتوانند  به پژوهشگ  ، علوم تربيتيهای مختلف  شاخههای اخير در  پيشرفت 

، هدف از آموزش  پژوهشيهای جدید  یافته  انتظارات آموزشي خود را به درستي مشخص کنند. بر پایه

؛  دان نيستتربيت شيميآموزش برخي اصول و مفاهيم نظری علم شيمي و  متوسطه   شيمي در دوره

برای آموزش   استای شيمي وسيله آموزشهای موجود در علم شيمي، با توجه به تنوع و جاذبهبلکه 

  های علمي و اخالقي.تقویت نگرشو    ، آشنایي با ماهيت علم های زندگي، حل مسئله، کاوشگریمهارت

   .است ي و تربيت شهرونداني مطلوبآموزشهای برنامهشيمي در خدمت  ها، در این رویکرد

ای است و افرادی که در این زمينه بين رشته بدون شک پژوهش در آموزش شيمي یک حوزه   

فعال هستند، عالوه بر دانش تخصصي شيمي، باید دانش کافي از علوم تربيتي و روش پژوهش در  

شيمي   معلمان  جذب  برای  تقاضا  افزایش  علت  به  اخير  سال  چند  در  باشند.  داشته  رفتاری  علوم 

از لحاظ  های آموزش شيمي در مقاطع کارشناسي و تحصيالت تکميلي  رس، رشته ای در مداحرفه 

پژوهشرشد    کمّي به تبع آن، حجم  های  ها و مقاالت منتشر شده در زمينهزیادی داشته است و 

آموزان برای زندگي در دنيای امروز به آن و دانشي که دانش  به ویژه مهارت  مختلف آموزش شيمي

 واني کرده است.رشد فرا نياز دارند،
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شود که اوالً با گذر زمان، ميزان توجه به آموزش  های انجام گرفته مشخص ميدر بررسي پژوهش 

پایين تحصيلي  مقاطع  در  تالش ميشيمي  و  است  فزون  به  رو  آگاهيتر  ميزان  تا  علمي  شود  های 

با توجه شند. ثانياً  دبستان ارتقا بخآموزان را از سنين کودکي و حتي قبل از وارد شدن به پيشدانش

نقش آموزش شيمي با یک برنامه درسي  به تغييرات اقليمي، رد پای کربن و گرم شدن کره زمين،  

سبز در رشد فناوری و توسعه پایدار کامالً محرز شده است و تمامي کشورهای خواهان رشد و توسعه 

مي تالش  و  برده  پي  شيمي  اثربخش  آموزش  اهميت  به  در  پایدار  تا  تحصيلي،  کنند  مقطع  هر 

 فهمي تربيت نمایند. آموزاني با سطح سواد شيمي مناسب و با کمترین کجدانش

توان دریافت که  اخير، مي ههای انجام گرفته در حوزه آموزش شيمي در دو ده با بررسي پژوهش 

های متنوعي نظير  و موضوع  هستندای و شبه تجربي  های انجام گرفته از نوع مداخلهبيشتر پژوهش

اورهای ذهني، بافتار و محيط یادگيری، تکنولوژی های تدریس، یادگيری و بآموزش معلمان، روش

های  های درسي جدید، بحثآموزشي، یادگيری غير رسمي، تاریخ علم، ماهيت علم، فلسفه علم، برنامه

 جنسيتي، فرهنگي و اجتماعي و تاثير آنها بر یادگيری مورد توجه پژوهشگران قرار گفته است. 

از سال  در این بررسي   یادگيری و باورهای    هایموضوع ،  2002تا    1998ها مشخص گردید که 

( )درصد  24.7ذهني  یادگيری  محيط  و  بافتار  بحثدرصد  17.9(،  و  و  (  فرهنگي  جنسيتي،  های 

قرار دارند. اما از های انجام گرفته  پژوهشهای اول تا سوم  به ترتيب در رتبه (  درصد  14.3اجتماعي )

یادگيری و باورهای ذهني   درصد(،  23.5)  های بافتار و محيط یادگيری، موضوع2007تا    2003سال  

از سال    های اول تا سوم قرار دارند. درصد( به ترتيب در رتبه  13.9های تدریس )روش  درصد( و  15.3)

درصد(    18.6های تدریس )درصد(، روش  36.9های بافتار و محيط یادگيری )موضوع   2012تا    2008

های اول تا سوم قرار دارند. همين روند  درصد( به ترتيب در رتبه  15.2و یادگيری و باورهای ذهني )

های  (، روشدرصد  36.8های بافتار و محيط یادگيری )تکرار شده و موضوع  2017تا    2013از سال  

های اول تا سوم  درصد( به ترتيب در رتبه   10.2درصد( و یادگيری و باورهای ذهني )  17.7تدریس )

 قرار دارند.  

های انجام  گيری کرونا، ميزان توجه به تکنولوژی آموزش مجازی در مدارس و پژوهشبعد از همه 

بر وبگرفته بسيار رونق گرفت و روش ارزشيابي مبتني  برنامه  های تدریس و  و    ریزانمورد توجه 
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های دانشجویي در گذاران آموزشي قرار گرفت. از طرف دیگر آموزش معلمان و انجام پژوهشسياست

های  دوره کارشناسي هم مورد توجه قرار گرفته است. اميد است با توجه به رصد سمت و سوی موضوع

کشورمان بتوانند به صورت    پژوهشگران حوزه آموزش شيمي  پژوهشي انجام گرفته در سطح جهان،

   مطالعات اثربخش و با کيفيتي انجام دهند.هماهنگ با روند جهاني،  فعال و 
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