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 چکیده
ی آموزش شيمي ویژه دانشگاه فرهنگيان با ی درسي رشتهی تطبيقي برنامههدف از این پژوهش، مطالعه

وی ای است و بر اساس الگمقایسه -دبيری شيمي و کارشناسي شيمي است. پژوهش از  نوع پيمایش تطبيقي

ر مذکور از منابع معتب  یی سه رشتهانجام شده است. بر اساس این الگو، ابتدا اطالعات مورد نياز دربارهبردی 

 که داد نشان ها مورد بررسي قرار گرفت. نتایجها و تفاوتبندی شد و سپس شباهتگردآوری، تفسير و طبقه

هایي با دو برنامه قبلي است. و تفاوت های درسي آموزش شيمي از نظر اهداف و محتوایي دارای شباهتبرنامه

تربيتي -توان به افزودن دروس موضوعيی درسي آموزش شيمي ميهای نوآورانه در برنامهاز جمله جنبه

(PCK و افزایش ) تعداد واحدهای کارورزی اشاره نمود که در شکل دادن هویت معلمي دانشجومعلمان و

است. از سوی دیگر کاهش واحدهای تخصصي شيمي، کاهش های معلمي آنان بسيار موثر افزایش مهارت

های توان از چالشواحدهای آزمایشگاهي و افزایش تعداد واحدهای تربيتي و تعليم و تربيت اسالمي را مي

تواند در کاهش سطح علمي معلمان شيمي آینده تاثيرگذار ی درسي آموزش شيمي برشمرد که ميبرنامه

 باشد.
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  مهمقد

ای، قبل از ورود به کالس درس، های حرفهبه مهارتسازی و مجهز نمودن دانشجومعلمان آماده

در تربيت معلمان و برگزاری هایي است که تربيـت معلـم و سازمانی مراکـز تـرین وظيفـهاصـلي

-مهم معلمان(.  6931توانا، امام جمعه، ای معلمان سهم دارند )جمشيدی ی حرفههای توسعهدوره

ی طوری که بسيارآیند بههر نظام تعليم و تربيت به شمار مي آموزان دانش سازیآماده در ترین عامل

ند انظران تعليم و تربيت بر نقش محوری معلم در تحقق اهداف نظام آموزشي تاکيد داشتهاز صاحب

مهرمحمدی، اند )های بهبود کيفيت نظام آموزشي برشمردهمعلم را یکي از ضرورتو اصالح تربيت

گيری از ( یکي از ملزومات تربيت نيروی انساني متخصص و متعهد، بهره6939ر،؛ موسي پو6936

درسي  یبرنامهدرسي کارآمد، جامع و متناسب با نيازهای روز جامعه و جهان است. اهميت  یبرنامه

ایفا  ایتا جایي است که در توفيق یا عدم توفيق موسسات آموزشي نقش کليدی و تعيين کننده

جایي که نيازهای جامعه همواره در حال تغيير است (. از آن6921 ،شفيعي و فتحي واجارگاهکند )مي

ی گذشته به دليل تغييرات اجتماعي و رشد فناوری، این تغييرات سرعت بيشتری و در چند دهه

های درسي روزرساني برنامهبه(. بازنگری و 8112و دیگران،  8؛ بریتون8166، 6یافته است )ایبيومي

 های درسيهای آموزشي امری ضروری است. ضرورت این بازنگری و تغيير در مورد برنامهدر تمام نظام

های آینده را بر عهده دارد، بسيار بيشتر است )راستي، معلم که رسالت آموزش و تربيت نسلتربيت

طالعات درباره برنامه، فراهم ساختن اطالعات درسي به معني گردآوری ا یبرنامه(. بازنگری در 6939

های آموزشي است. ریزی آینده و بهبود ثمربخشي برنامهگيری جهت برنامهمورد نياز برای تصميم

 تایجن و هاروش محتوا، در تغييراتي گيرد،مي قرار بازنگری و اصالح مورد درسي یبرنامه که هنگامي

 قلمداد درسي برنامه بازنگری تواننمي را تغييری نوع هر(. 8161 ،9برگر) آیدمي وجود به آموزش

در شکل  .(8166، 4بيانجامد )اوليور، هایون موجود درسي یبرنامه بهبود و توسعه به کهاین مگر کرد

 های درسي نشان داده شده است. ای اصالح و بازنگری برنامهفرایند چرخه 6
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 (8166، 6های درسي )کارو، کوپربازنگری برنامه چارچوب -6شکل 

 

ر معلم دی درسي تربيت( پژوهشي در رابطه با بررسي تطبيقي برنامه6931جاویدی و رضایي )

 معلم در کشورهای آلمان وی درسي تربيتایران، آلمان و ژاپن انجام دادند و نتيجه گرفتند که برنامه

 یی درسي، اجرای دورهیادگيری، محتوای برنامه-یاددهيژاپن در دستيابي به اهداف، کيفيت فرایند 

ی ارزشيابي و استفاده از فناوری اطالعات در مقایسه با ایران از موفقيت بيشتری کارورزی، شيوه

علم در می درسي تربيتبرخوردار است که از اصلي ترین دالیل آن، توجه به کيفيت در نظام برنامه

 این کشورها است. 

معلم ریاضي ی درسي تربيت( به بررسي برنامه6922تطبيقي دیگری که در آن فهيمي )در مطالعه 

جنوبي و آمریکا پرداخته است، به این نتيجه رسيده است که در ایران ، ژاپن، سنگاپور، کرهدر ایران

 تر است و در عوض تاکيد زیادیتوجه به دانش پداگوژیک ریاضي در مقایسه با سایر کشورها کمرنگ

 شود.دانش محتوایي و دانش پداگوژیک عمومي مي بر

 دانشگاه قدیم با معلمدرسي تربيت هایبرنامه تطبيقي ( پژوهشي در مورد مقایسه6933شریفي )

 دروس یزمينه فرهنگيان در رشته آموزش جغرافيا انجام داده است و نتيجه گرفته است که در

است هرچند که  یافته کاهش درصد 84 حدود واحدهابا ادغام دروس مشابه تعداد  جغرافيا تخصصي

پوشاني موضوعي برخي واحدهای چنين همچشمگيری نداشته است. هم دروس کاهش کلي عناوین

 معارف اسالمي و تربيتي هم اشاره کرده است.

های مورد نظر نظام ها و نگرشهای درسي در فراهم آوردن دانش، مهارتبا توجه به اهميت برنامه

مباني " ،"سند تحول بنيادین آموزش و پرورش"اسناد تحولي مانند شي کشور و با تهيه و تدوین آموز

برنامه درسي ملي "و  "نظری تحول در نظام تربيت معلم رسمي و عمومي جمهوری اسالمي ایران 

                                                           
1 Caerw & Cooper 
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 و تولد دوباره مراکز تربيت معلم در قالب دانشگاه فرهنگيان 6931در سال  "جمهوری اسالمي ایران

بر  چنينهای درسي تربيت معلم مطابق با این اسناد تحولي و همدر همان سال انتظار بود که برنامه

 های درسيی دانشگاه فرهنگيان، تهيه، تدوین و اجرا شود. لزوم بازنگری در برنامهاساس اساسنامه

با این  66 در ذیل هدف عملياتي )راهکار( "سند تحول بنيادین آموزش و پرورش"تربيت معلم در 

 درسي تربيت معلمی برنامهها و باز تنظيم اصول حاکم بر  بازمهندسي سياست"عبارت آمده است: 

ای معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات های حرفهبا تاکيد بر کارورزی و انطباق سطح شایستگي

 هایارتقای شيوههای مناسب برای درسي در نظام تربيت معلم و طراحي سياستی برنامهالگوی 

(. 6931جذب، تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش )سند تحول بنيادین آموزش و پرورش، 

های درسي تربيت معلم در دانشگاه فرایند اصالح و بهسازی برنامه 6938بر این اساس از سال 

 قرار گرفت. با فرهنگيان به عنوان متولي اصلي امر تربيت معلم کشور مورد توجه و اهتمام جدی

 آموزش یرشته درسيی برنامه "فرهنگيان دانشگاه درسي هایبرنامه معماری طرح کالن"اجرای 

 وزارت ریزیبرنامه عالي شورای تصویب به 6931سال  در هارشته سایر و 6934 سال در ابتدایي

ی دانشگاه فرهنگيان ابالغ ها و واحدهای تابعهبرای اجرا به پردیس و رسيد و فناوری تحقيقات علوم،

 شد. 

پذیرش دانشجومعلمان در آن آغاز شد، رشته دبيری شيمي  6936هایي که از سال یکي از رشته

ی کارشناسي پيوسته رشته دبيری شيمي مصوب جلسه ی درسي آن بر مبنای دورهبود که برنامه

های درسي، برنامه جدید با ریزی بود. پس از بازنگری برنامهشورای برنامه 63/3/6939مورخ  824

ریزی آموزشي در خصوص طرح کالن شورای عالي برنامه 82/14/6934مورخ  213استناد به جلسه 

های درسي دانشگاه فرهنگيان در مقطع کارشناسي پيوسته به تصویب رسيد و نام آن معماری برنامه

 ه فرهنگيان بوده و از تاریخاز دبيری شيمي به آموزش شيمي تغيير یافت. این برنامه خاص دانشگا

درسي جدیدی برای رشته ی برنامهسال  88جهت اجرا ابالغ گردید و بدین ترتيب پس از  2/9/6931

شود، معرفي گردید. جدید با نام آموزش شيمي شناخته ميی برنامهدبيری شيمي که از زمان ابالغ 

های برخي دروس توزیع دروس و سرفصلفارغ از این تغيير نام، تغييرات فراواني در عناوین دروس، 

ی کارشناسي شيمي مصوب بازنگری شده رشتهی برنامهها بر اساس شود که برخي از آنمشاهده مي

 است. 6/68/6931مورخ  38جلسه 

ی درسي آموزش شيمي عمل آمده تاکنون پژوهشي که در آن برنامههای بهبر اساس بررسي

و کارشناسي شيمي مقایسه شود، انجام نشده است. بنابراین در فرهنگيان با دبيری شيمي دانشگاه 

، کارشناسي شيمي بازنگری شده 6939ی دبيری شيمي مصوب برنامه 9این مقاله سعي شده است تا 

در کنار هم دیده شوند و با هم مقایسه گردند تا  6931و آموزش شيمي مصوب سال  6931در سال 
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درسي جدید آموزش شيمي دانشگاه فرهنگيان شناسایي ی برنامهطور اجمالي نقاط قوت و ضعف به

ری شده ی بازنگها و تغييراتي که در برنامهشود. الزم به ذکر است که این مقاله تنها به بررسي تفاوت

 در وپردازد آموزش شيمي در مقایسه با دبيری شيمي و کارشناسي شيمي صورت گرفته است، مي

 :است زیر هایپرسش به پاسخگویي پي

 چيست؟ شيمي کارشناسي شيمي، دبيری شيمي و آموزش یدوره درسي یبرنامه اهداف  -6

کارشناسي شيمي، دبيری شيمي و  یدوره درسي یبرنامه اهداف در هایيتفاوت و هاشباهت چه -8

 دارد؟ وجود شيمي آموزش

 چيست؟ شيمي آموزشکارشناسي شيمي، دبيری شيمي و  یدوره درسي یبرنامه محتوای  -9

کارشناسي شيمي، دبيری شيمي  یدوره درسي یبرنامه محتوای در هایيتفاوت و هاشباهت چه -4

 دارد؟ وجود شيمي و آموزش

نده ای دبيران آیهای دیگری الزم است تا تاثير این تغييرات را در توانمندسازی حرفهشک پژوهشبي

 شيمي کشور نشان دهد.  

 

 پژوهشروش 

 6ای است و در آن از روش مطالعات تطبيقي جرج بردیمقایسه -پژوهش از نوعي توصيفياین 

، رضوان خواهمقایسه است ) و همجواری تفسير، ی توصيف،استفاده شده است که شامل چهار مرحله

اساس شواهد و  های تحقيق برتوصيف، پدیده یدر مرحله پژوهش این (. در6934فروتن،  ،نندهيب

های کافي برای بررسي و نقادی در مرحله بعد آماده یادداشت برداری و با تدارک یافتهعات، الاط

د. در مرحله گردیعات توصيف شده در مرحله اول، وارسي و تحليل التفسير، اط ی. در مرحلهشدند

 یکه در دو مرحله يعاتالاط ها،ها و تفاوتشباهت یمقایسه جهتبرای ایجاد چارچوبي  همجواری

جه تحقيق با تو یلهامقایسه، مس یبندی و کنار هم قرار داده شد. در مرحله، طبقهبود قبل آماده شده

. در دیبررسي و مقایسه گرد ،تحقيق سوالها و پاسخ به ها و تفاوتشباهت یدر زمينهآن به جزئيات 

کارشناسي دبيری  ی درسيی درسي با هم مقایسه شده است که شامل برنامهاین مقاله سه برنامه

ی آموزش شيمي ی درسي رشتهبازنگری شده کارشناسي شيمي و برنامهی درسي شيمي، برنامه

 خاص دانشگاه فرهنگيان است.

 
 یافته ها

 چيست؟ شيمي، دبيری شيمي و آموزش شيمي کارشناسي دوره درسي یبرنامه اهداف -6 سوال
                                                           
1 George Z.F. Beredy 
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 مقصد و هستند که مسير درسي برنامه هر در اساسي و مهم هایمولفه از آموزشي یکي هایهدف

 در ممعل توفيق یادگيری، ميزان از ارزشيابي امکان و کرده تعيين را درسي یبرنامه اجرای فرآیند

 از لقب درسي هایبرنامه بررسي در بنابراین. سازند فراهم مي را درسي یبرنامه موفقيت و تدریس

 دوره درسي های برنامههدف 6در جدول . گيرد قرار بررسي مورد برنامه آن اهداف باید چيزی هر

کارشناسي شيمي، دبيری شيمي و آموزش شيمي جهت مقایسه آورده شده است. الزم به ذکر است 

که چون قبال برنامه درسي کارشناسي شيمي )دبيری، محض و کاربردی( به صورت یک بسته واحد 

به عنوان اهداف دوره دبيری آورده شده است تمام  چهشد، بنابراین آنبا اهداف تفکيک نشده ارائه مي

 اهداف دوره کارشناسي شيمي است.

 
کارشناسي شيمي، دبيری شيمي و آموزش شيمي اهداف برنامه درسي دوره -6جدول   

ی نام برنامه

 درسی
 هدف دوره

 دبيری شيمي

مختلف های های آموزش شيمي در دورهآموزش و تربيت کارشناسان متخصص در زمينه

دبيرستاني، راهنمایي  و تربيت کمک پژوهشگر، آماده نمودن دانشجویان برای ورود به 

ا هدوره کارشناسي ارشد و دکتری در رابطه با کادر آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاه

و موسسات تحقيقاتي و تربيت متخصصين مورد نياز صنایع شيميایي در جهت تحکيم 

 ایران و بي نيازی از کارشناسان خارجي استقالل جمهوری اسالمي

 کارشناسي شيمي

های آموزش شيمي و تربيت کمک آموزش و تربيت کارشناسان متخصص در زمينه

پژوهشگر، آماده نمودن دانشجویان برای ورود به دوره کارشناسي ارشد و دکتری در رابطه 

ن تحقيقاتي و تربيت متخصصيها و موسسات با کادر آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاه

مورد نياز صنایع شيميایي در جهت تحکيم استقالل جمهوری اسالمي ایران و بي نيازی 

 از کارشناسان خارجي

 آموزش شيمي

 دانش، کسب دوم از طریق یی متوسطهدوره در تدریس برای دانشجومعلمان تربيت

 تربيت دانشجومعلمان، برای نياز مورد هایقالب شایستگي در الزم هاینگرش و مهارت

 تظاران .جهاني باشند و(  بومي) ملي سطح در هاشایستگي از ایمجموعه دارای که معلماني

 بتواند: شيمي آموزش رشته دانش آموخته رودمي

 کند. کمک زاید و نامناسب محتوای شناسایي به  -6

 کند. تمرکز فهم و درک بر حقایق و هااندیشه جای به  -8

 نماید. تشویق درسي ریزیبرنامه در را ایرشته بين رویکردی -9

 کند. تشویق سنجش و یادگيری برای را تلفيقي رویکرد -4
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شيمي، دبيری  کارشناسي دوره درسي برنامه اهداف در هایيتفاوت و هاشباهت چه -8سوال

 دارد؟ وجود شيمي و آموزش شيمي

که آمادگي الزم را آموخته رشته شيمي ضمن ایندهد که دانشنشان مي 6یافته های جدول 

های تحصيالت تکميلي جهت تامين کادر آموزشي و پژوهشي مورد نياز آینده کشور برای ورود به دوره

واند تآورد و ميدست مينماید؛ تخصص الزم جهت ورود به بازار کار در صنایع شيميایي را بهکسب مي

مي ی شيی رشتهآموختهگرفته شود. از سوی دیگر یک دانشکار به عنوان کمک پژوهشگر نيز به

 تواند یک کارشناس متخصص در زمينه آموزش شيمي نيز باشد و توانایي تدریس را نيز دارا باشد.مي

ی دوم و کسب هدف اصلي رشته آموزش شيمي، تربيت دبيران جهت تدریس در دوره متوسطه

آموخته رسد انتظاراتي که از دانشمينه است. به نظر ميهای الزم در این زها و نگرشدانش، مهارت

رود با هدف تعریف شده برای آن همخواني زیادی ندارد. برای مثال تشویق رویکرد آموزش شيمي مي

واند لزوما تریزی درسي و تشویق رویکرد تلفيقي برای سنجش و یادگيری نميای در برنامهبين رشته

 ای و تلفيقي وته رشته آموزش شيمي به رویکردهای بين رشتهآموخبه معني مسلط بودن دانش

يل رسد که ادامه تحصکارگيری این رویکردها در تدریس باشد. از سوی دیگر به نظر ميتر از آن بهمهم

ها یعني آموزش شيمي در مقاطع باالتر های رشته آموزش شيمي در رشته تخصصي آنآموختهدانش

سي این رشته نيست. در بيشتر کشورهای پيشرو ادامه تحصيل معلمان از ریزان دراز اهداف برنامه

زم شود، بنابراین الاهداف مهم تربيت معلمان است و تسهيالتي نيز به این منظور در نظر گرفته مي

های مناسب در این ریزیاست تا چگونگي ادامه تحصيل معلمان شيمي مدنظر قرار گيرد و برنامه

شتر ایم بيدر غير این صورت همانند روندی که در چند ساله گذشته شاهد بودهزمينه صورت بپذیرد 

دهند و یا در رشته دیگری که ارتباطي های شيمي ادامه تحصيل ميمعلمان شيمي یا در سایر گرایش

 گذرانند. با آموزش شيمي ندارد، دوره تحصيالت تکميلي خود را مي

ض، کاربردی و دبيری( را بطور مشترک برای هر سه اگر تمام اهداف دوره کارشناسي شيمي )مح

 یسازی دانش آموختگان برای تدریس دورهگرایش در نظر بگيریم در دبيری شيمي عالوه بر آماده

 التحصيالن نيز فراهم است. ی تحصيل فارغمتوسطه، سایر مسيرهای کاری و ادامه

 چيست؟ شيمي يمي و آموزشکارشناسي شيمي، دبيری ش دوره درسي یبرنامه محتوای  -9

ی درسي این سه گرایش مفروضات زیر در نظر گرفته شده برای بررسي تطبيقي محتوای برنامه 

 است:  

شيمي عمومي و آزمایشگاه  فيزیک عمومي و آزمایشگاه، برنامه شامل دروس 9دروس پایه در هر 

دروس عمومي و معارف ی دبيری شيمي معادل عمومي در برنامه ریاضي عمومي است. دروس و

ی ی کارشناسي شيمي و معادل دروس عمومي، معارف اسالمي و عمومي ویژهاسالمي در برنامه
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 یی آموزش شيمي( در نظر گرفته شده است. دروس تخصصي در برنامهدانشگاه فرهنگيان )در برنامه

اسي شيمي، دروس ی دوره کارشندبيری شيمي مجموع واحدهای اختصاصي و الزامي است. در برنامه

تخصصي مجموع واحدهای اصلي و تخصصي در نظر گرفته شده است و در گرایش آموزش شيمي 

( به عنوان دروس تخصصي محاسبه PCKتربيتي )-واحدهای تحت عنوان تخصصي و موضوعي

( ماهيتي بينابين تربيتي و PCKتربيتي )-گردید. ذکر این نکته الزامي است که دروس موضوعي

ها در یک دسته دشوار است. با وجودی که بيشتر این دروس از ند و قرار دادن کامل آنتخصصي دار

ی دبيری شيمي هستند، اما چون در چارت نظر ماهيت و موضوع شبيه به دروس تربيتي در برنامه

اند، بنابراین تمام این واحدها جزء بندی شدهبرنامه درسي آموزش شيمي جزو دروس تخصصي طبقه

ی دبيری شيمي معادل مجموع تخصصي محاسبه گردید. واحدهای تربيتي در برنامهواحدهای 

ی آموزش شيمي در نظر گرفته شد. واحدهای تربيتي و واحدهای تعليم و تربيت اسالمي در برنامه

 عنوان به بود شده تعریف برنامه 9 هر در واحد مستقل صورت به که آزمایشگاه دروس چنينهم

برنامه به  9تعداد واحدهای هر  8گرفت. در جدول  ارزیابي قرار مورد آزمایشگاهي مستقل دروس

  تفکيک آورده شده است.

 
مقایسه برنامه درسي دبيری شيمي، کارشناسي شيمي و آموزش شيمي از نظر تعداد واحدهای  -8جدول 

 عمومي، پایه، تخصصي و تربيتي

 شيميآموزش  کارشناسي شيمي دبيری شيمي نوع واحدها

 عمومي

 

 2 2 2 مصوب وزارت علوم

 61 64 68 معارف اسالمي

 9 - - ی دانشگاه فرهنگيانویژه

 پایه

 1 2 2 شيمي عمومي و آزمایشگاه

 1 2 61 فيزیک عمومي و آزمایشگاه

 4 1 2 ریاضي عمومي

 تخصصي
 42 33 13 اصلي و الزامي

 89 - - (PCKتربيتي )-موضوعي

 - 68 9 تخصصياختياری  اختياری

 تربيتي
 62 - 84 تربيتي

 63 - - تعليم و تربيت اسالمي

 611 699 698 کل
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کارشناسي شيمي، دبيری شيمي  دوره درسي یبرنامه محتوای در هایيتفاوت و هاشباهت چه -4

 دارد؟ وجود شيمي و آموزش

 دروس دبیری شیمی، کارشناسی شیمی و آموزش شیمی  کمّی یمقایسه -الف

واحد و آموزش  699واحد، کارشناسي شيمي  698 دبيری شيمي درسي واحدهای کل تعداد

ی آموزش شيمي در (. به عبارتي برنامه8واحد است )جدول  611شيمي )ویژه دانشگاه فرهنگيان(، 

دهد. از را در تعداد واحدها نشان مي درصدی 69طور ميانگين افزایشي ی قبلي بهمقایسه با دو برنامه

شود بنابراین در سال تحصيلي نوشته مينيم 2ی درسي دوره کارشناسي برای جایي که برنامهآن

واحد درسي  1/61طور ميانگين باید هر ترم ی دبيری شيمي و کارشناسي شيمي هر دانشجو بهدوره

 3/62ی آموزش شيمي هر دانشجو باید التحصيل شود اما در رشتهسال فارغ 4را بگذراند تا پس از 

 التحصيل شود.ترم فارغ 2واحد در هر نيمسال بگذارند تا بتواند پس از 

 88واحد در رشته دبيری شيمي و  81پایه از  شود که دروسميمشخص  9با توجه به جدول 

واحد از آن  61واحد در آموزش شيمي کاهش یافته است که  61واحد در کارشناسي شيمي به 

واحدی آزمایشگاه فيزیک درس دیگری  6است و بجز درس  مربوط به کاهش واحدهای دروس پایه

از مجموعه دروس پایه در رشته آموزش شيمي حذف نشده است. تعداد واحدهای پایه در کارشناسي 

واحد کاهش یافته است که مربوط به کاهش واحدهای دروس  4شيمي نسبت به دبيری شيمي 

در دبيری  3/63 % کمّي، واحدهای پایه ازفيزیک عمومي و ریاضي عمومي است. بنابراین از نظر 

 در آموزش شيمي تقليل یافته است.  %61در کارشناسي شيمي به  1/61 % شيمي و

نشان داده شده است. با دقت در این جدول  4واحدهای تخصصي سه رشته مذکور در جدول 

  3/44 % واحد بوده است که مجموعا 13 شود که سهم دروس تخصصي در دبيری شيميمشخص مي

کارشناسي شيمي بازنگری ی برنامهشده است. این رقم برای سهم کل واحدهای دوره را شامل مي از

کل واحدها است. الزم به ذکر است که اگر واحدهای اختياری که  % 12واحد و معادل  33شده 

همگي تخصصي هستند را هم جزء دروس تخصصي در نظر بگيریم سهم دروس تخصصي در دبيری 

هم ی آموزش شيمي سیابد. در رشتهافزایش مي %13و در کارشناسي شيمي به  %43شيمي به 

واحد است که به ترتيب  89( PCKتربيتي ) -واحد و سهم واحدهای موضوعي 42واحدهای تخصصي 

 دهد. کل واحدهای دوره را تشکيل مي %61و  % 98

ي تجزیه دستگاهي و آزمایشگاه آن بيشترین کاهش واحد را در در بين دروس تخصصي، شيم

واحد در دبيری  1طوری که تعداد واحدهای آن از قبلي متحمل شده است، بهی برنامهمقایسه با دو 

 واحد در آموزش شيمي تقليل یافته است.  8واحد در کارشناسي شيمي به تنها  3شيمي و 
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 مقایسه دروس پایه دبيری شيمي، کارشناسي شيمي و آموزش شيمي -9جدول 

 دروس پایه
اد تعد

 واحدکل 

ی
ير

دب
 

واحد(،  4) 6واحد(، فيزیک پایه  4) 8واحد(، ریاضي عمومي  4) 6ریاضي عمومي 

واحد(،  9) 8واحد(، شيمي عمومي  9) 6واحد(، شيمي عمومي  4) 8فيزیک پایه 

واحد(، آزمایشگاه  6) 8واحد(،  آزمایشگاه فيزیک پایه  6) 6آزمایشگاه فيزیک پایه 

 واحد( 6) 8واحد(، آزمایشگاه شيمي عمومي  6) 6شيمي عمومي 

81 

ي
يم

ش
 

واحد(،  9) 6واحد(، فيزیک پایه  9) 8واحد(، ریاضي عمومي  9) 6ریاضي عمومي 

واحد(،  9) 8واحد(، شيمي عمومي  9) 6واحد(، شيمي عمومي  9) 8فيزیک پایه 

واحد(، آزمایشگاه  6) 8واحد(،  آزمایشگاه فيزیک پایه  6) 6آزمایشگاه فيزیک پایه 

 د(واح 6) 8واحد(، آزمایشگاه شيمي عمومي  6) 6شيمي عمومي 

88 

ي
يم

 ش
ش

وز
آم

 

واحد(،  8) 6واحد(، فيزیک پایه  8) 8واحد(، ریاضي عمومي  8) 6ریاضي عمومي 

واحد(،  8) 8واحد(، شيمي عمومي  8) 6واحد(، شيمي عمومي  8) 8فيزیک پایه 

واحد(، آزمایشگاه  6) 6واحد( آزمایشگاه شيمي عمومي  6آزمایشگاه فيزیک پایه )

 واحد( 6) 8شيمي عمومي 

61 

 
 

واحدی آزمایشگاه شناسایي ترکيبات آلي  8پس از شيمي تجزیه دستگاهي، اضافه نکردن درس 

ای هآید. بررسي رشتهترین تغيير صورت گرفته در دروس تخصصي آموزش شيمي به حساب ميمهم

ن دهد که در بيمختلف علوم پایه )شيمي، زیست، فيزیک و ریاضي( دانشگاه فرهنگيان نشان مي

واحد کاهش کاهش  6واحد به  8ای هستند که زبان تخصصي آن از يمي و ریاضي دو رشتهها، شآن

واحد  6واحد عملي و در آموزش ریاضي به صورت  6صورت یافته است که در آموزش شيمي به 

ی ههای علوم پایی آموزش شيمي با سایر رشتهکارگاهي تعریف شده است. تفاوت دیگری که برنامه

ان دارد وجود تنها یک واحد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش شيمي است در دانشگاه فرهنگي

ترم متوالي  9صورتي که در آموزش زیست شناسي، فيزیک و ریاضي، فناوری اطالعات و ارتباطات در 

 شودواحد( ارائه مي 9)معادل 

دبيری و  یواحد( در دوره 63عنوان )معادل  64 از مستقل آزمایشگاهي واحدهای تعداد

 اگر درصد که یافته است کاهش واحد( در آموزش شيمي 66عنوان )معادل  66کارشناسي شيمي به 

در  9/3 % در دبيری شيمي به 2/68 % از رقم این شود، دوره محاسبه واحدهای کل به واحدها این

واحد  6است. واحدهای آزمایشگاهي که حذف شده است شامل:  یافته آموزش شيمي کاهش

واحد  8آزمایشگاه شيمي تجزیه دستگاهي و حذف واحد  8آزمایشگاه فيزیک عمومي؛ حذف 
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 8واحدی آزمایشگاه شيمي تجزیه  6چنين کاهش و همآزمایشگاهي درس شناسایي ترکيبات آلي 

کاهش واحدهای آزمایشگاهي به درس تجزیه شویم که بيشترین تر متوجه مياست. با نگاهي دقيق

واحد حذف شده آزمایشگاهي مربوط به دروس شيمي  1واحد از  9اختصاص یافته است؛ به عبارتي 

 1/6 % ی قبلي بهدر دو برنامه 2/9 % های شيمي تجزیه ازتجزیه است و بدین ترتيب سهم آزمایشگاه

 در آموزش شيمي تقليل یافته است.   

 
ی دروس تخصصي دبيری شيمي، کارشناسي شيمي و آموزش شيميمقایسه -4جدول   

 واحد دروس تخصصي

ی
ير

دب
 

واحد(،  9) 6واحد(، شيمي آلي  9واحد(، معادالت دیفرانسيل ) 8زبان تخصصي شيمي )

واحد(،  6) 8واحد(، آزمایشگاه شيمي آلي  9) 8واحد(، شيمي آلي  6) 6آزمایشگاه شيمي آلي 

واحد(،  6) 6واحد(، آزمایشگاه شيمي تجزیه  9) 6واحد(، شيمي تجزیه  9) 9شيمي آلي 

 9واحد(، شيمي تجزیه دستگاهي ) 8) 8واحد(، آزمایشگاه شيمي تجزیه  8) 8شيمي تجزیه 

واحد(، آزمایشگاه  9) 6واحد(، شيمي فيزیک  8واحد(، آزمایشگاه شيمي تجزیه دستگاهي )

واحد(،   6) 9واحد(، آزمایشگاه شيمي فيزیک  9) 8واحد(، شيمي فيزیک  6) 6شيمي فيزیک 

واحد(،  6) 6واحد(، آزمایشگاه شيمي معدني  9) 6واحد(، شيمي معدني  9شيمي کوانتومي )

واحد(، شناسایي و جداسازی  6) 8واحد(، آزمایشگاه شيمي معدني  4) 8شيمي معدني 

 6. متون علمي شيمي )واحد( 8واحد(، کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي ) 9ترکيبات آلي )

 واحد(. 8واحد(، بررسي متون شيمي دبيرستان ) 8واحد(، مباني کامپيوتر و برنامه نویسي )

13 

ي
يم

ش
 

واحد(، آزمایشگاه  9) 6واحد(، شيمي آلي  9واحد(، ریاضي در شيمي ) 8زبان تخصصي شيمي )

واحد(، شيمي  6) 8واحد(، آزمایشگاه شيمي آلي  9) 8واحد(، شيمي آلي  6) 6شيمي آلي 

واحد(، شيمي  6) 6واحد(، آزمایشگاه شيمي تجزیه  9) 6واحد(، شيمي تجزیه  9) 9آلي 

واحد(، آزمایشگاه  9) 9واحد(، شيمي تجزیه  8) 8واحد(، آزمایشگاه شيمي تجزیه  9) 8تجزیه 

واحد(،  6) 6واحد(، آزمایشگاه شيمي فيزیک  9) 6واحد(، شيمي فيزیک  8) 9شيمي تجزیه 

واحد(،  9) 9واحد(،  شيمي فيزیک  6) 9واحد(، آزمایشگاه شيمي فيزیک  9) 8يمي فيزیک ش

واحد(،  9) 8واحد(، شيمي معدني  6) 6واحد(، آزمایشگاه شيمي معدني  9) 6شيمي معدني 

 8واحد(، شناسایي ترکيبات آلي ) 9) 9واحد(، شيمي معدني  6) 8آزمایشگاه شيمي معدني 

واحد(،  9واحد(، اصول صنایع شيميایي ) 8ازی در شيمي تجزیه )های جداسواحد(، روش

 9واحد(، شيمي فيزیک آلي ) 9واحد(، شيمي آلي فلزی ) 6ایمني در آزمایشگاه شيمي )

شيمي سبز و محيط زیست ]واحد   61واحد(. واحد از بين  9واحد(، طيف سنجي مولکولي )

واحد(، اصول  8د(، متون علمي شيمي )واح 8واحد(، نانوشيمي ) 9واحد(، شيمي پليمر ) 9)

 [واحد( 9واحد( و اصول بيوشيمي ) 8های صنعتي )تصفيه آب و پساب

33 
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ش
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ي
ص

ص
تخ

 

 9) 6واحد(، شيمي آلي  8واحد(، ریاضي در شيمي ) 6زبان تخصصي شيمي )

واحد(، آزمایشگاه  9) 8واحد(، شيمي آلي  6) 6واحد(، آزمایشگاه شيمي آلي 

واحد(،  9) 6واحد(، شيمي تجزیه  8) 9واحد(، شيمي آلي  6) 8 شيمي آلي

واحد(، آزمایشگاه  9) 8واحد(، شيمي تجزیه  6) 6آزمایشگاه شيمي تجزیه 

 6واحد(، شيمي فيزیک  8واحد(، شيمي تجزیه دستگاهي ) 6) 8شيمي تجزیه 

واحد(،  9) 8واحد(، شيمي فيزیک  6) 6واحد(، آزمایشگاه شيمي فيزیک  9)

واحد(، شيمي  8) 9واحد(،  شيمي فيزیک  6) 9مایشگاه شيمي فيزیک آز

 9) 8واحد(، شيمي معدني  6) 6واحد(، آزمایشگاه شيمي معدني  9) 6معدني 

واحد(،  8) 9واحد(، شيمي معدني  6) 8واحد(، آزمایشگاه شيمي معدني 

 واحد(، کج 6واحد(، ایمني در آزمایشگاه شيمي ) 8شناسایي ترکيبات آلي )

 واحد( 8های رایج در شيمي متوسطه )فهمي

42 

ي
ص

ص
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-
ي

يت
ترب

 

واحد(، راهبردهای تدریس آموزش  8ریزی درسي در آموزش شيمي )برنامه

واحد(، طراحي واحد  6واحد(، طراحي آموزشي در آموزش شيمي ) 6شيمي )

واحد(، تحليل محتوای مواد آموزشي در شيمي  6یادگيری در آموزش شيمي )

واحد(، مباحث نوین تاثيرگذار  6واحد(، کارهای عملي در آموزش شيمي ) 8)

 6واحد(، کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در شيمي ) 6بر آموزش شيمي )

 8واحد(، پژوهش و توسعه حرفه ای  6) 6واحد(، پژوهش و توسعه حرفه ای 

حد(، وا 8) 6واحد(، کارورزی  6) 9واحد(، پژوهش و توسعه حرفه ای  6)

واحد(، کارنمای  8) 4واحد(، کارورزی  8) 9واحد(، کارورزی  8) 8کارورزی 

 واحد(. 8معلمي )

89 

 

 84دهد که سهم بررسي دروس تربيتي در دو رشته دبيری شيمي و آموزش شيمي نشان مي

( در آموزش شيمي افزایش یافته %81واحد ) 93در رشته دبيری به  تربيتي ( دروس%8/62واحدی )

 شيمي هم فاقد دروس تربيتي است. ی کارشناسي (. دوره1)جدول  است

واحد در  83واحد در کارشناسي شيمي و  88واحد در دبيری شيمي به  81دروس عمومي نيز از 

، %6/61آموزش شيمي افزایش یافته است و بدین ترتيب سهم دروس عمومي در سه برنامه به ترتيب 

واحد  9های این دانشگاه مشترک است است. در بين دروس عمومي که بين تمام رشته %62و  1/61%

محيط زیست  از صيانت و ی دانشگاه فرهنگيان وجود دارد که شامل نگارش علمي و بهداشتویژه

های دانشگاه تعریف شده است که چون در دل است. البته درسي به نام نگارش خالق هم در سرفصل

شود اما جزء دروس الزامي شده است، واحد آن جداگانه محاسبه نميحدی فارسي گنجانده وا 9درس 

واحد در  2واحد در دبيری شيمي به  4تمرین دبيری از  درس شود.دانشگاه فرهنگيان محسوب مي
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واحد و در کارشناسي  9دبيری شيمي  در برنامه اختياری واحدهای .است یافته افزایش آموزش شيمي

سهم نسبي انواع  8است. در شکل  رسيده صفر به ی آموزش شيمياست که در برنامه 68شيمي 

های دبيری شيمي، کارشناسي شيمي و آموزش شيمي نشان داده شده های رشتهدروس در برنامه

 است.

 
 واحدهای تربيتي دبيری شيمي، کارشناسي شيمي و آموزش شيمي -1جدول 

 دروس تربيتي

تعداد 

کل 

 واحد

ی
ير

دب
 

شناسي واحد(، روان 8شناسي تربيتي )واحد(، روان 9اصول فلسفه آموزش و پرورش )

گيری واحد(، سنجش و اندازه 9ها و فنون تدریس )واحد(، روش 8کودکي و نوجواني )

-واحد(، مباني برنامه 8واحد(، اصول و فنون مشاوره ) 8واحد(، مدیریت آموزشي ) 8)

 8) 6واحد(، تمرین دبيری  8اربرد مواد آموزشي )واحد(، توليد و ک 8ریزی آموزشي )

 واحد( 8) 8واحد(، تمرین دبيری 

84 

 - - شيمي

ي
يم

 ش
ش

وز
آم

 

 تربيتي

های واحد(، نظریه 8شناسي تربيتي )واحد(، جامعه 8شناسي تربيتي )روان

واحد(، اصول  8های تدریس )واحد(، اصول و روش 8یادگيری و آموزش )

واحد(،  8واحد(، ارزشيابي از یادگيری ) 8مشاوره ) های راهنمایي وو روش

واحد(، کاربرد  6واحد(، کاربرد هنر در آموزش ) 8مدیریت آموزشگاهي )

 واحد( 8واحد(، آموزش و پرورش تطبيقي ) 6زبان در آموزش )

62 

تعليم و 

تربيت 

 اسالمي

واحد(،  9) اسالم تربيتي نظامواحد(،  8ل بيت )اه و پيامبر تربيتي سيره

 ا.ا.ج در عمومي و رسمي تربيت فلسفهواحد(،  9ج.ا.ا ) در تربيت فلسفه

واحد(،  8) ا.ا.ج در پرورش و آموزش سازمان و قوانين اسناد،واحد(،  8)

 تاریخواحد(،  9با تاکيد بر حقوق و تکاليف اسالمي ) معلم ایحرفه اخالق

 از معلم اجتماعي نقشواحد(،  8) ایران و اسالم در تربيتي عمل و اندیشه

 واحد( 8) اسالم دیدگاه

63 
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 های دبيری شيمي، کارشناسي شيمي و آموزش شيميهای رشتهسهم نسبي انواع دروس در برنامه -8شکل 

 
 دبیری شیمی، کارشناسی شیمی و آموزش شیمی   یبرنامه کیفی ب( بررسی

ی درسي دبيری شيمي و کارشناسي شيمي از نظر ی آموزش شيمي در مقایسه با برنامهبرنامه

ی درسي آموزش شيمي ترین وجه تمایز برنامهکيفي هم دستخوش تغييرات زیادی شده است. مهم

( در آن است. این دروس PCKتربيتي ) -قبلي، وجود دروس موضوعيی در مقایسه با دو برنامه

ای داشته و بيشتر به کاربرد مسایل مربوط به معلمي در حوزه تخصصي شيمي ماهيتي بين رشته

( از کل واحدهای آموزش شيمي را %61واحد )معادل  89مربوط است. از بين این دسته دروس که 

ریزی درسي(، کارورزی رسي در آموزش شيمي )با عنوان برنامهریزی ددهند، دروس برنامهتشکيل مي

(، تحليل محتوای کتب درسي دبيرستان ) با عنوان بررسي 8و  6) با عنوان تمرین دبيری  4تا  6

متون دبيرستان( و کاربرد فناوری اطالعات در آموزش شيمي ) با عنوان مباني کامپيوتر و برنامه 

اند. عالوه بر مواردی که ذکر شد در ليست دروس تربيتي وجود داشته نویسي( در برنامه دبيری شيمي

های دانشگاه فرهنگيان که خورد که تقریبا در تمام رشتهموضوعي عناوین دیگری هم به چشم مي –

اند، وجود دارند. این دروس شامل راهبردهای تدریس های تخصصي تعریف شدهبا عنوان آموزش رشته

آموزشي و طراحي واحد آموزشي، کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش، در آموزش، طراحي 

های رایج در شيمي فهميی تخصصي است. درس کجای در آموزش هر رشتهی حرفهپژوهش و توسعه

ی دبيری شيمي وجود ی به عنوان یک درس تخصصي اضافه شده است که در برنامهی متوسطهدوره

 ی شيمي است.دروس ضروری و مورد نياز دبيران آینده نداشته است و یکي از

 و اصول واحدی )روانشناسي تربيتي، 8درس  1 تربيتي عالوه بر این که دروس یزمينه در

 مدیریت و یادگيری از ارزشيابي مشاوره، راهنمایي و هایروش و اصول تدریس، هایروش

 هاآن هایو سرفصل حفظ ی جدیدبرنامه در قبلي دبيری شيمي درسي یبرنامه آموزشگاهي( همانند

     شيمي                         دبيری شيمي                                  آموزش شيمي 

 شيمي
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 کاربرد تربيتي، شناسيجامعه یادگيری، هایدرسي جدید )نظریه عنوان 1 است، شده روزرسانيبه

 ی درسي آموزش شيميبرنامه به تطبيقي( نيز آموزش و پرورش و آموزش شيمي  زبان در و هنر

دبيری از مجموعه دروس تربيتي دبيری درسي و تمرین  ریزیاست. دروس مباني برنامه اضافه شده

درسي در آموزش شيمي و کارورزی به مجموعه  ریزیشيمي حذف و تحت عناوین جدید مباني برنامه

روزرساني شده است. ها نيز بازتعریف و بههای آنتربيتي منتقل شده و سرفصل-دروس موضوعي

تربيتي دبيری حذف گردیده است را ردپای درس توليد و کاربرد مواد آموزشي که از مجموعه دروس 

توان در دروس کارهای عملي در آموزش شيمي، کاربرد هنر در آموزش شيمي، طراحي واحد مي

ی هکند. دو درس اصول فلسفیادگيری و کارورزی یافت، بنابراین حذف آن مشکلي در برنامه ایجاد نمي

ی درسي آموزش شيمي حذف برنامهآموزش و پرورش و روانشناسي کودکي و نوجواني نيز در از 

 گردیده است.

شود ی آموزش شيمي محسوب ميکه یک نوآوری در رشته PCKعالوه بر اضافه شدن دروس 

واحدی تحت عنوان تعليم و تربيت اسالمي است که در  63تغيير عمده دیگر اضافه شدن مجموعه 

که در دروس تخصصي آموزش  های دانشگاه فرهنگيان مشترک هستند. سایر تغييراتيتمام رشته

شيمي در مقایسه با دبيری شيمي صورت گرفته است در راستای بازنگری انجام شده در دروس 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ی کارشناسي شيمي بوده است که ميدوره

 اضافه شدن آموزش ایمني در آزمایشگاه شيمي -

، 9، شيمي تجزیه دستگاهي به شيمي تجزیه 9تغيير نام دروس شيمي کوانتوم به شيمي فيزیک  -

 9معادالت دیفرانسيل به ریاضي در شيمي، شيمي آلي فلزی به معدني 

 حذف دروس کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي، روش استفاده از متون علمي -

 

 گیرینتیجهبحث و 

 این با ی درسي آموزش شيمي دانشگاه فرهنگيان کهترین نوآوری صورت گرفته در برنامهمهم

 89نداشته است، اضافه شدن مجموعه  ی دبيری شيمي قبلي وجوددر برنامه ماهيت و ساختار شکل،

 و دارند تربيتي علوم ماهيت سو یک است که از تربيتي -موضوعي واحدی تحت عنوان دروس

و خاص هر  دارند تخصصي ماهيتي دیگر سوی از و تدریس هستند در معلمان پاسخگوی نيازهای

شيمي در روند  جدید دبيران ایحرفه هایتوانمندیتوانند با افزایش مي واحدها هستند. اینرشته 

آموزش  در درسي ریزیاین مجموعه شامل برنامه دروس آنان بسيار موثّر باشند. ای شدنحرفه

آموزش  در آموزشي و طراحي واحد یادگيری راهبردهای تدریس در آموزش شيمي، طراحي شيمي،

های شيمي دبيرستان، کارهای عملي در آموزش شيمي، مباحث نوین يل محتوای کتابتحل شيمي،
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 یتوسعه و و تاثير گذار در آموزش شيمي، کاربرد فناوری اطالعات در آموزش شيمي، پژوهش

ای، کارورزی و کارنمای معلمي )پروژه( است. درس کارهای عملي هم یکي از ابتکارات برنامه حرفه

های عملي و آزمایشگاهي و هدایت شجومعلمان به توانایي طراحي و انجام فعاليتجهت دستيابي دان

 آموزان آینده خود در انجام کارهای عملي است.دانش

( 8112) 6ی درسي جدید است. بروننقش پر رنگ درس کارورزی یکي از نقاط برجسته برنامه

-دانش خـود اتصال و ارتباط ایجاد ميداند که دانشجومعلمان بين تئوری و کارورزی را فعاليتي مي

های کالس درس، مدرسه و تدریس معلمان به مشاهده و عمل در موقعيتطي کارورزی، دانشجو .کنند

دهند و تصوراتي از این پردازنـد و باورهـای قابل توجهي از معلمي را در درون خود شکل ميمـي

(.  بنابراین 8161و دیگران،  8)فيمن نمسر نندکميآینده در خود ایجاد  حرفه را به عنـوان معلمـان

واحد در  2واحد به  4ی درسي جدید افزایش واحدهای کارورزی از یکي از نقاط قوت اصلي در برنامه

توان به عنوان عصاره و نتيجه چهار ترم متوالي است. درس کارنمای معلمي )پروژه( را در واقع مي

ر آنان در نظر گرفت که ب "ایهویت حرفه"دستيابي به  تجربيات شخصي دانشجومعلمان در راستای

انشجویان باید تجارب دوران آموزشي د "پروژه"ي در واحد درس اساس پژوهش روایتي بنا شده است.

دانشگاه و تجربيات پيشين خود را با استفاده از خودکاوی روایتي، واکاوی، تحليل و تفسير نموده و 

(. بنابراین گنجاندن درس 6931قرباني، نصر، شریفيان،درآورند ) ی تحریردر قالب روایت به رشته

ای دانشجومعلمان از طریق تامل و خودکاوی تواند در قوام یافتن هویت حرفهپروژه در ترم آخر مي

 روایتي موثر باشد. 

ی درسي آموزش شيمي در مقایسه با حدها در برنامهیکي از مواردی که در کنار افزایش تعداد وا

شود، افزایش تعداد واحدهای عملي و کارگاهي است که در بسياری از ی قبلي مشاهده ميبرنامهدو 

موارد ضرورتي نداشته است. از یک سو هيچ تضميمي وجود ندارد که بخش عملي درسي که به صورت 

طور کامل اجرا شود و از سوی دیگر دروس عملي و کارگاهي عملي تعریف شده است به -نظری

دهند. برای مثال درس ایمني در آزمایشگاه ی کالسي دانشجویان را در طول هفته افزایش ميهاساعت

شود که در دانشگاه فرهنگيان ی کارشناسي شيمي ارائه ميشيمي به صورت یک واحد نظری در دوره

که در دروس گردد. با توجه به اینساعت در هفته( ارائه مي 9واحد کارگاهي )معادل  6به صورت 

شود این کار نفر باشد کالس به دو گروه تقسيم مي 81ارگاهي اگر تعداد دانشجویان کالس بيش از ک

که در نکند. نکته دیگر ایفشارکاری مضاعفي را بر اساتيد و بار مالي فراواني را بر دانشگاه تحميل مي

است و بنابراین در  6نياز درس ایمني در آزمایشگاه، شيمي عمومي برنامه کارشناسي شيمي، پيش

                                                           
1 Brown 
2 Feiman-Nemser 



 

 ...ی درسي آموزش شيمي دانشگاه فرهنگيان بای تطبيقي برنامهمقایسه 66

گردد ارائه مي ی دانشگاه فرهنگيان این درس در ترم اول شود. اما در چارت برنامهترم دوم ارائه مي

کاهد. یکي از دروس اضافه شده به که ميزان کارایي و اثربخشي این درس را به ميزان زیادی مي

شيمي، مباحث نوین و تاثير گذار در آموزش شيمي است که هر چند یکي از ابتکارات ی آموزش برنامه

هایي که دانشجویان بعضا ی درسي آموزش شيمي است اما ارائه آن در ترم دوم با سرفصلخوب برنامه

رسد این درس تا سال آخر اطالعي از آن ندارند، کارایي آن را به حداقل کاهش داده است. به نظر مي

ید به سال آخر منتقل شود که دانشجویان از نظر تئوری با مباحث مربوطه آشنایي کافي را داشته با

باشند. درس استفاده از فناوری اطالعات در آموزش شيمي از دروس الزم و مفيد برای معلمان آینده 

والي م متهای علوم پایه در دانشگاه فرهنگيان در چند ترشيمي است و بهتر است همانند سایر رشته

مجازی و کاربرد رایانه در  افزارهای آزمایشگاهافزارهای مورد نياز شيمي، نرمارائه شوند؛ زیرا تعداد نرم

ي ی فعلکارهای آزمایشگاه بسيار گسترده است. از سوی دیگر زمان ارائه آن در برنامهتهيه گزارش

 ارائه گردد.  2مناسب نيست و الزم است قبل از ترم 

ائز اهميت دیگر این است که در بيشتر دروس تخصصي با کاهش واحد دروس بدون ی حمسئله

ها مواجه هستيم. این امر پوشش دادن کامل سرفصل را برای اساتيد بسيار مشکل کاهش سرفصل آن

، ریاضي در 8، آزمایشگاه شيمي تجزیه 9کند. برای مثال واحد دروس شيمي عمومي، شيمي آلي مي

ی کارشناسي شيمي هر کدام در مقایسه با برنامه 9يبات آلي و شيمي فيزیک شيمي، شناسایي ترک

ها هيچ تغييری نکرده است و یا تغييرات واحد کاهش یافته است در حالي که سرفصل آن 6به ميزان 

ای جز این که کيفيت را فدای کميّت نمود و یا برعکس کميت را جزیي داشته است. بنابراین چاره

ی درسي آموزش شيمي در ماند. از سوی دیگر هر چند که در برنامهود، باقي نميفدای کيفيت نم

 به زمان اختصاص با است شده تالش که است گفتني"به صراحت ذکر شده است که  4صفحه 

 برای هایيساعت اختصاص و کارگاهي یا عملي به نظری از درس نوع تغيير تمرین، حل هایکالس

 "...شود فراهم زمان کمبود جبران برای شدني طي ولي متفاوت هایيراه تکميلي،/ جبراني هایآموزش

اما به دليل افزایش تعداد واحدها و اضافه شدن تعداد زیادی دروس به صورت عملي، کارگاهي و 

ز گذرانند بسيار بيشتر اهایي که دانشجویان در طول هفته در دانشگاه ميکارورزی عمال تعداد ساعت

چه که در برنامه طوری که زمان برای ارائه حل تمرین، فراهم نيست و آنهاست بهشگاهسایر دان

بيني شده است عمال قابليت اجرایي ندارد و مشخص نيست که تامين اعتبار مالي برای آن پيش

ن به های حل تمریها مسئوليت برگزاری کالسصورت گرفته است یا نه. از سویي در بيشتر دانشگاه

ای هشود که در دانشگاه فرهنگيان به دليل نبود دورهان تحصيالت تکميلي سپرده ميدانشجوی

 تحصيالت تکميلي در رشته شيمي )بجز در چند مورد انگشت شمار( این کار عمال ميسر نيست.   
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واحدی  9در مقایسه با کارشناسي شيمي، کاهش واحدهای شيمي تجزیه دستگاهي است. کاهش 

واحدی آن در مقایسه با  1و آزمایشگاه در مقایسه با دبيری شيمي و کاهش درس تجزیه دستگاهي 

کارشناسي شيمي شاید بيشترین کاهش در مجموعه دروس تخصصي شيمي باشد. درس شيمي 

ی کارشناسي به سه درس تجریه دستگاهي و آزمایشگاه مرتبط با آن که پس از بازبيني در دوره

ی آموزش های جداسازی در شيمي تغيير کرده است، در برنامهشو آزمایشگاه آن و رو 9شيمي تجزیه 

های آن مشابه درس تقليل یافته است که سرفصل 9واحدی شيمي تجزیه  8شيمي تنها به یک درس 

واحد آن هم عملي  6واحد،  8کارشناسي است؛ مضاف بر این که از این  9واحدی شيمي تجزیه  9

گنجد. در سرفصل واحد نظری نمي 6یم این حجم مطالب در شواست. با نگاهي به سرفصل متوجه مي

رسد این کار های مرتبط انجام شود. به نظر ميساعت بازدید از آزمایشگاه 61اشاره شده است که 

تواند جایگزین انجام کار عملي آزمایشگاهي ضمن کاهش ساعات الزم برای تدریس نظری درس، نمي

بنيه علمي دانشجومعلمان در دروس شيمي تجزیه شده و  تواند باعث کاهششود. این کاهش مي

 دهد.  ها کاهش ميالتحصيالن سایر دانشگاهشانس ادامه تحصيل آنان را در مقایسه با فارغ

ای مانند شيمي که بر مبنای تجربه طور قطع در رشتهکاهش واحدهای مستقل آزمایشگاهي به

ی درسي جدید است که باعث کاهش ت برنامهآزمایشگاهي شکل گرفته است یکي دیگر از مشکال

های عملي نومعلمان در آینده خواهد شد. دانشگاه سعي داشته است تا کاهش واحدهای مهارت

عملي جبران کند اما پر واضح است که تا  -مستقل آزمایشگاهي را با ارائه دروس به صورت نظری

های دانشگاه م برای تجهيز آزمایشگاهی الزواحد آزمایشگاهي به صورت مستقل تعریف نشود اراده

برد وجود نخواهد نوپای فرهنگيان که از فقر تجهيزات آزمایشگاهي و کارشناسان مجرب رنج مي

هایي که با تعداد واحد دروس همخواني ندارند، امکان تخصيص که وجود سرفصلداشت، به ویژه این

هند دنخواهند داد و بيشتر اساتيد ترجيح ميعملي به کار عملي واقعا  -واحد عملي را در دروس نظری

 از ساعت عملي برای تکميل مباحث نظری بهره بگيرند. 

 هایتوانمندی افزایش هدف واحد تحت عنوان تعليم و تربيت اسالمي با 63ی جدید در برنامه

 اصلي عامل فرهنگيان اضافه گردیده است که دانشگاه یزیرمجموعه هایرشته یهمه در معلمي پایة

هاست. این دانشگاه سایر با مقایسه فرهنگيان در دانشگاه ی درسيبرنامه واحدهای تعداد افزایش

تواند موجب دلزدگي و ها ميافزایش حجم دروس تربيتي در کنار همپوشاني موضوعي بسياری از آن

 وعيرسد بتوان برخي از دروس تربيتي که مشابهت موضکاهش اثرات مثبت آن شود. به نظر مي

بيشتری دارند را با هم تلفيق کرد و از این راه امکان افزودن واحدهای تخصصي الزم را فراهم آورد. 
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-روانشناسي کودکي و نوجواني که در ایجاد شناخت معلمان آینده از ویژگيدر این ميان حذف درس 

ی آموزش های برنامهتواند یکي از چالشآموزان بسيار موثر است، ميهای رواني و رشد شناختي دانش

 شيمي محسوب شود.  

ی آموزش شيمي در مقایسه با دبيری شيمي و کارشناسي شيمي سهم قابل توجهي از در رشته

رسما  6931جایي که اجرای این برنامه از سال واحدهای تخصصي شيمي کاسته شده است. اما از آن

وان تاند، نميالتحصيل نشدهسي، هنوز فارغی دانشجویان با این برنامه درهآغاز شده است و اولين دور

-طور دقيق بر روی دانش و مهارت دانشجومعلمان سنجيد. بدون شک پژوهشتاثير این تغييرات را به

سوال که آیا کاهش دروس تخصصي شيمي باعث کاهش توان  های دیگری برای پاسخگویي به این

به محتوای دروس و تدریس مؤثّر آنان علمي نومعلمان شيمي شده است و در ميزان تسلط آنان 

ر التحصيالن سایتاثيرگذار بوده است یا نه و توانایي و شانس دانشجومعلمان را در رقابت با فارغ

های تحصيالت تکميلي کاهش داده است یا نه، الزم است. اميد است این ها در ورود به دورهدانشگاه

زش ی درسي آموثر بودن تغييرات صورت گرفته در برنامهکارایي و ميزان مو مقاله راه را برای بررسي

ا تربيت ای ری جامعي که بتواند معلمان توانمند و شایستهشيمي کشور بگشاید تا در نهایت برنامه

 کند، تدوین و اجرا گردد.

 

 منابع

(، بررسي تطبيقي برنامه درسي تربيت معلم در 6931جاویدی، کرامت اله و رضایي، محمدجواد )

ایران، آلمان و ژاپن، اولين کنفرانس بين المللي آموزش و پرورش تطبيقي، دانشگاه لرستان، 

 .6114-6189خرم آباد، 

بررسي تأثيرکارورزی فکورانه در برنامه درسي (. 6931و امام جمعه، محمدرضا )اعظم ، جمشيدی توانا

 ،ی درسيبرنامه هایی پژوهش مجله. های دانشجو معلمانتربيت معلم بر رشد شایستگي

1(6،) 81-6 . 

سازی برنامه آموزشي و سرفصل دروس رشته ضرورت بازنگری و به هنگام(. 6939راستي، عمران )

همایش ملي رسالت و نقش دانشگاه فرهنگيان در پرورش معلم متعهد  .تربيت دبير جغرافيا

 بيرجند.و متخصص، 
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ی تطبيقي رویکردهای کمي مطالعه (.6934) حنظله ،فروتنحسين و  ،نندهسلمان؛ بي ،خواهرضوان

ن، ، تهراکنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و تکنولوژی .های تربيتيو کيفي در پژوهش

 .سرآمدهمایش کارین

 فرهنگي )شورای عالي انقالب عالي شورای (. دبيرخانه6931سند تحوّل بنيادین آموزش و پرورش )

  پرورش( و آموزش

های تربيت معلم قدیم با دانشگاه (، مقایسه تطبيقي برنامه6933رسول )شریفي نجف آبادی، 

 .11-13، 6فرهنگيان، رشد آموزش جغرافيا، دوره سي و سوم، شماره 

 یدوره درسي ی(. برنامه6934عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ) آموزش ریزیبرنامه شورای

 ی دانشگاه فرهنگيانآموزش شيمي ویژه کارشناسي

 یدوره درسي ی(. برنامه6934عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ) آموزش ریزیبرنامه شورای

 هاشيمي دانشگاه کارشناسي

 تربيت کارشناسي یدوره درسي ی(. برنامه6939عالي ) آموزش و فرهنگ وزارت ریزیبرنامه شورای

 . شيمي دبير

مورد  -درسي دانشگاهي ی ارزشيابي کيفيت برنامه (.6921) شفيعي، ناهيد و فتحي واجارگاه، کورش

 .          6-81(، 1)6. فصلنامه ی مطالعات برنامه درسي، ی درسي آموزش بزرگساالنبرنامه

(، مطالعه تطبيقي برنامه درسي تربيت دبير ریاضي در ایران، ژاپن، سنگاپور، 6922فهيمي، زهره )

 ارشد، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي.کره جنوبي و آمریکا، پایان نامه کارشناسي 

 عملي اقتضائات نظری، هایبنيان تبيين (.6931قرباني، حسين؛ نصر، احمدرضا و شریفيان، رسول )

 معلم، ای توسعه حرف علمي تخصصي روایي. فصلنامة پژوهش شناختي روش هایویژگي و
8(9 ،)28-16 . 

 "است؟ اولویت در اصالح کداميک درسي، برنامه و معلم: سردبير (. سخن6939) الهنعمت ، پورموسي

  . 6-9(، 94)3. برنامه درسي مطالعات فصلنامه

(. نگاهي به شيوه اصالح و نوع اطالحات ضروری در تربيت معلم. فصلنامه 6936مهرمحمدی،  محمود )

 . 11-93، 96تعليم و تربيت،  

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/202555/%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4_%d9%81%d8%aa%d8%ad%db%8c_%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204653/%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%af_%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204653/%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%af_%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/804315/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/804315/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86
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Abstract 

The purpose of this study is to compare the curriculum of chemistry 

education with former chemistry education and undergraduate chemistry 

curriculums. The research is a comparative survey based on the Brady 

pattern. According to this model, the information required for the three 

disciplines was first collected, interpreted, categorized, and then the 

similarities and differences were analyzed. The results revealed that the 

goals and contents of the chemistry education curriculum have similarities 

and differences with the other two programs mentioned above. Innovative 

aspects of the chemistry education curriculum include the addition of 

Pedagogical-Content Knowledge courses (PCKs) and an increase in the 

internship units, which are highly effective in shaping student teachers' 

professional identity and enhancing their teaching skills. On the other 

hand, the reduction of specialized chemistry units, the reduction of 

laboratory units, and the increase in the number of public units can be 

among the challenges of the curriculum of chemistry education which can 

be effective in reducing the scientific level of future chemistry teachers.  
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