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چکیده
هدف اصلی در این پژوهش ،آسیب شناسی برنامه درسی
شیمی در دوره متوسطه با استفاده از تکنیک دلفی در نظر
گرفته شد .تحقیق حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع
پیمایشی است .جامعه آماری را سرگروهها و دبیران شیمی
شهر اصفهان تشکیل دادند که تعداد آنها  033نفر بوده که با
روش نمونهگیری تصادفی متناسب با حجم (بر حسب نواحی 6
گانه شهر اصفهان) و با کمک فرمول کوکران  761نفر انتخاب
شده است .پرسشنامه محقق ساخته دارای  30سؤال بسته
پاسخ و بر اساس طیف پنج گزینه لیکرت طراحی شد.
دادههای حاصل از پرسشنامههای پژوهش از طریق آزمون
فریدمن ،تک متغیره ،تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در نهایت ،فرایند تدوین دروس،
محتوا ،روش ،فضای آزمایشگاهی و مشکالت اجرایی به عنوان
مهمترین مشکالت برنامه درسی شیمی در دوره متوسطه
شناسایی شد که محتوا با میانگین رتبه بندی  0/66باالترین و
مشکالت اجرایی و فرآیند تدوین دروس با  3/03پایین ترین
رتبه آسیبها را به خود اختصاص دادند .همچنین کتابهای
شیمی مقطع متوسطه شامل مشکالت فراوانی است که یک
نگاه آسیب شناسانه به این درس ،مسئووالن را موظف میدارد
تا در راستای باز بینی مجدد این برنامه گامهای اساسی
بردارند.
واژگان کلیدی :آسیب شناسی ،برنامه درسی شیمی ،تکنیک
دلفی ،مقطع متوسطه

* نویسنده مسؤول :ندا رجاییان
وصول97/6/70 :

پذیرش93/3/71 :

آسیب شناسی برنامه درسی شیمی در دوره متوسطه با 74 / ...

مقدمه
یکی از عواملی که به طور مستقیم بر سطح سواد
شیمی مردم یک جامعه اثر میگذارد ،کیفیت آموزش
شیمی در نظام آموزشی هر کشور است .در آموزش علم
شیمی تنها آشنا شدن با موضوعات علمی و درك و فهم آنها
مورد نظر نیست؛ بلکه عالوه بر کسب دانش ،باید روش
علمی یعنی کاوشگری علمی ،تفسیر علمی پدیدهها،
استفاده از مهارتهای علمی و نیز داشتن نگرش علمی که
تداعی کننده شیوه فعالیت دانشمندان و شهروندان سطوح
باالتر جامعه هستند ،را نیز در نظر گرفت (
)
امروزه بر اساس اعالم سازمان یونسکو و یونیسف،
تجربیات جهان در زمینه اصالحات در نظامهای آموزشی
حاکی از آن است که اوالً اصالحات از باال به پایین در
آموزش و پرورش از آن جایی که از طبقات مختلف اداری
با کندی و تاخیر به سطوح پایین منتقل میشوند و از سوی
دیگر ،این گونه اصالحات که در سطوح باالی نظام آموزشی
به صورت یکنواخت و متمرکز طراحی میشوند و دستور
اجرای آنها به مدارس ابالغ میشود ،معموالً منجر به ایجاد
تغییر و بهبود فرایند اصلی تدریس ،آموزش و یادگیری در
سطح مدرسه و کالس نمیشوند (
) در همین راستا ،مطالعه نتایج
پژوهشهای مختلف در سالهای اخیر نیز نشانگر آن است
که در کشور ما نیز عدم مشارکت دادن کافی معلمان در
تصمیم گیریهای کالن آموزشی مانند برنامه ریزیهای
آموزشی ،تألیف کتب درسی و تغییر نظام آموزشی باعث
نارضایتی اغلب معلمان و کاهش انگیزههای شغلی ایشان و
در پی آن ،ناکارآمدی نسبی نظام آموزشی شده است.
) به ویژه این که در
(
سالهای اخیر ،این گونه تغییرات چه در زمینه تغییر شیوه
نظام آموزشی و چه در زمینه تغییر کتب درسی بیشتر
مرسوم بوده است و بسیاری از معلمان این گونه تغییرات را
فاقد پشتوانه پژوهشی ،نامطلوب و غیرمفید ارزیابی نموده،
اظهار میدارند که در طراحی این تغییرات اغلب سلیقهای و
بدون نظرخواهی از عوامل اجرایی مدارس و به ویژه معلمان
عمل میشود ،به طوری که معلمان تنها موظفند مجری این

تغییرات باشند (
) به عالوه از دیدگاه معلمان ،در کشور ما این گونه
تحوالت و اصالحات متمرکز نظام آموزشی ،در سالهای
اخیر آن چنان با شتاب و پی در پی و بدون توجیه کامل و
حتی کافی اهداف و برنامهها پیش از اجرای آنها انجام
گرفته که باعث سردرگمی معلمان و دانش آموزان شده
است .زیرا قبل از آن که آنها بتوانند به شیوه جدیدی عادت
نموده ،نتایج کاربرد و استفاده از آن را ارزیابی کنند ،نظام
آموزشی متمرکز آنها را ملزم به کاربرد شیوهای جدیدتر و
مقررات دیگری میکند .بنابراین معلمان فرصت کافی برای
تفکر و ارزیابی برنامههای درسی ـ به ویژه پرداختن به
فعالیتهای نوآورانه و خالقانه آموزشی ـ در کالسهای
) .همچنین الزم به ذکر
درس را نمییابند (
است که همان طور که هر معلمی در استفاده از تخته سیاه
یا هر ابزار دیگری در تدریس روش ویژه خود را دارد،
چگونگی استفاده از فناوری در آموزش و چگونگی تلفیق
فناوری در تدریس بستگی زیادی به تجربه و نگرش معلمان
).
دارد (
از زمان ایجاد سیستم آموزشی نظام جدید در
دبیرستانهای ایران ،آنچه بیشتر مورد توجه برنامه ریزان
درسی قرار گرفته است ،کاهش حجم کتابهای درسی
نسبت به کتابهای نظام قدیم با در نظر گرفتن ظرفیت
یادگیری دانشآموزان و محدودیت زمانی آموزش بوده است.
به گفته بسیاری از مؤلفان کتابهای درسی و دبیران
آموزش و پرورش ،کاهش اعمال شده در حجم کتابهای
درسی نه تنها از مشکالت دانشآموزان نکاسته ،بلکه به
دلیل فشردگی مباحث ،نارسایی مفاهیم درسی و افزایش
اشتباهات حروف چینی و حتی مفاهیم نادرست علمی
مشکلی بر مشکالت دانشآموزان و دبیران افزوده است.
بدین ترتیب ،بار تفهیم و اصالح مفاهیم نارسا و بعضاً
نادرست کتابهای درسی جدیدالتالیف در عمل تنها بر
دوش دبیران گذاشته شده است
(

).

با ورود ابعاد جدیدی به برنامهی درسی شیمی در
مدارس ،ضروری است تا روشهای تدریس نیز به طور
اساسی دچار تغییر و تحول گردند .در رویکردهای جدید
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آموزشی تالش میشود تا فضای کالس درس به صورتی
باشد که در آن به دانشآموز اجازه داده شود تا به طور
فیزیکی و هوشمندانه با مواد آموزشی تعامل مناسبی داشته
باشد .اساس فعالیتهای تعاملی دانشآموزان با مواد
آموزشی ،بر کاوشگری ،کشف مفاهیم و انجام فعالیتهای
) .همچنین با
ذهنی و عملی استوار است (
ظهور فناوریهای جدید حرفه تدریس از تأکید بر معلم
محوری و آموزش مبتنی بر سخنرانی به فراگیرنده محوری
و محیطهای یادگیری تعاملی متحول شده است .طراحی و
اجرای موفقیت آمیز برنامههای تربیت معلم ،کلیدی برای
اصالحات اساسی آموزشی است (رستا.)3333 ،
با وجود تحوالت عظیمی که در روشهای تدریس
ایجاد شده است ،در ایران روشهای تدریس در حد سنتی و
ناکارآمد باقی مانده است .مویدنیا نگاهی آسیب شناسانه به
وضعیت آموزش شیمی و محتوای کتب درسی شیمی در
دوره متوسطه داشته و معتقد است که تفهیم درس شیمی
نیازمند استفاده از امکانات آزمایشگاهی است و باید فرهنگ
سازی الزم انجام شود تا دبیرمربوطه از آزمایشگاه و امکانات
موجود مرتبط با آن درس هم استفاده کند .برخی از
مشکالت موجود پیرامون تدریس درس شیمی به برنامه
ریزی درسی و اجرایی این درس برمیگردد .پس باید در
این باره چارهای اندیشیده شود .زیرا این درس به صورت
تئوری در مدارس تدریس میشود و راهی برای تدریس
مفهومی این درس یافت نمیشود ،پس این مشکل از
سالهای گذشته درمدارس وجود داشته است و زمانی
معلمان این درس ،تنها شیمی را درس میدادند
).
(
اکنون این مشکالت کاهش یافته است و در حال
حاضر ،کمتر مدرسهای وجود دارد که از فضای آزمایشگاهی
برخوردارنباشد .اما بی انصافی است که شرایط موجود
تدریس درس شیمی تنها به مدارس مرتبط شود و به
شرایط جامعه توجهی نشود .چرا که نگاه دانشآموزان به
آموزش این درس کنکوری است نه مفهومی
)
(
بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی آسیبهای
برنامه درسی شیمی در دوره متوسطه با استفاده از تکنیک

دلفی با تمرکز بر دیدگاه سرگروهها و دبیران شیمی شهر
اصفهان در سال  7093است.
روش پژوهش
این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است
که جامعه آماری آن را سرگروهها و دبیران شیمی شهر
اصفهان در سال  7093تشکیل دادهاند که تعداد کل آنها
طبق اداره آمار آموزش و پرورش استان اصفهان  033نفر
بوده است و با روش نمونهگیری تصادفی متناسب با حجم
(بر حسب نواحی  6گانه شهر اصفهان) و با کمک فرمول
کوکران  761نفر انتخاب شدند .حجم جامعه آماری و حجم
نمونه به تفکیک نواحی به ترتیب به شرح زیر است.
ناحیه  31(7ـ  ،)70ناحیه 07( 3ـ  ،)39ناحیه 13( 0
ـ ، )03ناحیه 60( 0ـ  ،)01ناحیه 01( 0ـ  ،)03ناحیه30( 6
ـ .)70
 761پرسشنامه توزیع و  760پرسشنامه بازگشت شد
که نرخ بازگشت پرسشنامه ها  99درصد بوده است .توزیع
فراوانی گروه نمونه ( 760نفر) برحسب جنس19/0( :
درصد) زن 76/0( ،درصد) مرد و ( 0/3درصد) بی پاسخ بوده
است .همچنین اکثریت گروه نمونه را افراد دارای تحصیالت
لیسانس ( 16/0درصد) و فوق لیسانس ( 33/0درصد) و
سابقه کاری  77تا  33سال ( 09/1درصد) و 30درصد
شرکت کنندگان در پژوهش از ناحیه  0انتخاب شده بودند.
این پژوهش به روش دلفی برگزار شده است .برای
دسترسی به فهرست افراد صاحب نظر ،ابتدا جلسهای با
حضور کارشناسان رشته شیمی که در مرکز تحقیقات
آموزش و پرورش مشغول به کار هستند برگزار گردید .در
این جلسه امکان دستیابی به کارشناسان و صاحب نظران
این رشته بررسی و فهرستی از آنها تهیه شد .با تکمیل
لیست و تماس با همکاران در مرحله اول  73نفر از این
افراد با معرفی سرگروه آموزش شیمی استان انتخاب شدند.
سپس در دور اول پرسشنامه مشتمل بر توضیح روش اجرا و
سؤال کلی پیرامون بررسی آسیبهای درس شیمی انجام
شد .در پایان دور اول ضمن محرمانه نگه داشتن مشخصات
پاسخگویان اطالعات مربوطه از طریق تحلیل محتوا
استخراج گردید .بدین ترتیب که ابتدا هر یک از جمالت و
نظرات رسیده روی برگه کوچکی یادداشت شد .سپس هر
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یک از برگهها در زیر گروههای همگن جای داده شد .بدین
ترتیب ،در نهایت نظرات مشابه و نظراتی که پیرامون
موضوع واحدی بیان شده است ،کنار هم قرار گرفت .در این
مرحله ابعادی که موجب آسیب پذیری درس شیمی
میشدند ،شامل :فرآیند تدوین دروس ،محتوی ،روش،
آزمایشگاه و مشکالت اجرایی بود ،استخراج گردید .در
مرحله بعد جمله خالصه و جمالت مشابه ادغام شد و بدین
ترتیب عمالً پرسشنامه دوم شکل گرفت .این پرسشنامه،
یک پرسشنامه محقق ساخته بود که برای اولین بار در این
پژوهش با نظر متخصصان آماده و اجرا شد .پرسشنامهها
برای  03نفر ارسال شد و توافق افراد با هریک از آسیبهای
درس شیمی مورد بررسی قرار گرفت .پرسشنامه دوم که با
هدف آگاهی نمونهها از نظریات یکدیگر و ارائه نظرهای
تکمیلی خود بوده اجرا شد .بررسی مقدماتی پرسشنامه که
به منظور بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه انجام
گرفت ،منجر به تغییر نحوه نگارش برخی از سؤاالت آن
برای اجرای نهایی (مرحله سوم) گردید .در مرحله سوم ابتدا
پرسشنامه  30سؤالی تهیه شده بین  03نفر از دبیران
شیمی به صورت مقدماتی اجرا و برای مشخص نمودن
پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .پرسشنامه مورد
استفاده در مرحله سوم پژوهش (تکنیک دلفی) ،حاوی 30
سؤال بسته پاسخ بود که سؤاالت بر اساس طیف پنج گزینه
لیکرت با درجات کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم،
مخالفم ،کامالً مخالفم سنجیده شده است .این پرسشنامه
شامل دو بخش مشخصات فردی مانند میزان تحصیالت،
سنوات خدمت و سؤاالت مربوط به آسیبها که شامل 0
عامل تحت عنوان فرایند تدوین دروس با  0سؤال ،محتوی
با  1سؤال ،روش با  3سؤال ،آزمایشگاه با  0سؤال و
مشکالت اجرایی با  1سؤال مورد سنجش و اندازهگیری قرار
گرفت .دو پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به شیوه
خود گزارش دهی و در طول زمان  70تا  76دقیقه پاسخ
داده شده است.
آلفای کرونباخ  0عامل این پرسشنامه به ترتیب،3/96 :
 3/13 ،3/60 ،3/13 ،3/66گزارش شده است .میزان آلفای
کرونباخ معموالً اگر از  3/1بیشتر باشد ،گفته میشود که
گویهها از انسجام درونی برخوردارند (ساروخانی.)7063 ،

همچنین به نقل از رابرتز و دیر (،3330
مایرز ( ،3330

)و

) ،معتقدند که اگر در روش دلفی

تعداد پاسخ دهندگان یا اعضای متخصص انتخاب شده بیش
از  70نفر باشد ،پایایی بیشتر از  3/6خواهد بود.
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش در دو سطح آمار
توصیفی و استنباطی صورت گرفت .در سطح آمار توصیفی
از جداول فراوانی ،درصد ،انحراف معیار ،میانگین و نمودارها
و در سطح آمار استنباطی از آزمون فریدمن و آزمون تک
متغیره استفاده شده است (سؤاالت  7تا  0تحقیق حاضر از
این روش مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت) .تحلیلهای یاد
صورت گرفته است.
شده با استفاده از نرمافزار آماری
یافتههای پژوهش
نتایج جدول شماره  7میانگین رتبه بندی مؤلفهها را
نشان میدهد .آسیبهای مربوط به محتوی باالترین رتبه و
آسیبهای مربوط به مشکالت اجرایی و فرآیند تدوین
دروس پایینترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
نتایج جدول شماره  3نشان میدهد که نتایج حاصل
بین مجموعه رتبههای  0آسیب در سطح  >3/37معنادار
است (مقدار خی دو  .)66/076لذا سؤال پژوهش مبنی بر
این که تفاوت معناداری میان مجموعه نمرات در  0آسیب
در برنامه درس شیمی وجود دارد ،تأیید میگردد.
نتایج مندرج در جدول شماره  0نشان میدهد که
نمرات تأثیر انواع آسیبها بر حسب متغیرهای مدرك
جنس ،مدرك تحصیلی و سنوات خدمت معنادار است.
نتایج مندرج در جدول شماره  0نشان میدهد که بین
نظرات دبیران زن و مرد در آسیبهای ناشی از فرآیند
تدوین دروس تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین بین
نظرات دبیران با سابقه کار زیر  73سال با نظرات دبیران با
سابقه کاری بیشتر از  33سال در آسیبهای ناشی از روش
تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج حاکی از آن است که بین
نظرات دبیران لیسانس با دبیران فوق لیسانس در
آسیبهای ناشی از محتوا و آسیبهای ناشی از آزمایشگاه
تفاوت معنادار وجود دارد.
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جدول  7ـ میانگین رتبه بندی انواع آسیبها در برنامه درس شیمی
میانگین رتبه بندی

مؤلفهها
محتوی

3/86

روش

3/17

آزمایشگاه

2/96

مشکالت اجرایی

2/50

فرآیند تدوین دروس

2/50

جدول  3ـ آزمون فریدمن
165

تعداد
مقدار خی دو

86/518

درجه آزادی

4

0/001

سطح معناداری

جدول  0ـ آزمون زوجی تأثیر آسیب شناسی برنامه درسی شیمی بر حسب عوامل دموگرافیک
سطح

آسیبهای ناشی از

عوامل دموگرافیک

تفاوت میانگین

فرآیند تدوین دروس

زن ـ مرد

-0/44

0/007

روش

زیر  10سال ـ باالتر از  20سال

-0/62

0/016

محتوا

لیسانس ـ فوق لیسانس

0/19

0/042

آزمایشگاه

لیسانس ـ فوق لیسانس

-0/37

0/004

معناداری
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جدول  0ـ تحلیل واریانس چند راهه نمرات تأثیر انواع آسیبها بر اساس عوامل دموگرافیک (جنس ،سابقه کار ،مدرك تحصیلی)

عوامل

منبع

فرآیند تدوین
دروس
محتوا

جنس

روش
آزمایشگاه
مشکالت اجرایی
فرآیند تدوین
دروس
محتوا

سابقه کار

روش
آزمایشگاه
مشکالت اجرایی
فرآیند تدوین
دروس
محتوا

تحصیالت

روش

آزمایشگاه
مشکالت اجرایی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2/719

1

2/719

2/719

0/402

1

0/402

0/402

0/100

1/384

1

1/384

1/917

0/168

0/013

0/227

1

0/227

0/832

0/363

0/006

0/148

0/001

1

0/001

0/004

0/952

0/001

0/050

2/085

2

1/043

2/382

0/096

0/032

0/475

0/221

2

0/111

0/757

0/471

0/010

0/177

4/884

2

2/442

3/383

0/037

0/045

0/630

1/639

2

0/819

3

0/053

0/040

0/575

0/210

2

0/105

0/390

0/678

0/005

0/112

0/051

1

0/051

0/117

0/733

0/001

0/063

0/758

1

0/758

5/182

0/024

0/035

0/618

1/004

1

1/004

1/391

0/240

0/010

0/216

1/580

1

1/580

5/784

0/017

0/038

0/666

1/019

1

1/019

3/791

0/053

0/025

0/490

F

سطح

مقدار

توان

معناداری

اتا

آماری

0/014

0/041

0/697

0/019

0/377

0/280
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بحث و نتیجهگیری
نتایج به دست آمده از این پژوهش نمایانگر این است
که از میان آسیبهای مطرح شده 0 ،مشکل تحت عناوین
فرایند تدوین دروس ،محتوا ،روش ،فضای آزمایشگاهی و
مشکالت اجرایی به عنوان مهمترین مشکالت برنامه درسی
شیمی در دوره متوسطه شناسایی شدند که محتوا با
میانگین رتبه بندی  0/66باالترین و مشکالت اجرایی و
فرآیند تدوین دروس با  3/03پایینترین رتبه آسیبها را به
خود اختصاص دادند .با توجه به جدید بودن این پژوهش ،تا
کنون تحقیقی که بتواند نتایج آن همسو با نتایج به دست
آمده از پژوهش حاضر باشد ،وجود نداشت .در رابطه با سؤال
دوم پژوهش مبنی بر رتبه بندی عوامل شناسایی شده به
عنوان آسیبهای درس شیمی ،نتایج به دست آمده تأیید
میکند که نقش محتوی ،به عنوان آسیب برنامههای درس
شیمی ،باالتر از سطح متوسط بوده است .یافتههای حاصل
از این سؤال پژوهش با نتایج به دست آمده از تحقیق
) همسو است .گر چه محتوای درس
(
شیمی به خودی خود به دلیل پیشرفت فزاینده علم و دانش
بشری ،روز به روز جدیدتر و فربهتر میشوند ،ولی این تغییر
تنها از جنبه محتوایی ،آموزش شیمی را در بر نمیگیرد.
وی نشان داد که محتوا بر اساس اهداف برنامههای درسی
تعیین نشده و بیشتر از علم به عنوان محتوا بهره جسته
شده و مفاهیم کلی و بنیادی برای سطح پایین آموزشی
ارائه شده است .باید اهداف کلی و عینی این مبحث تجدید
نظر شده ،محتوای کتابهای شیمی دبیرستان بازنگری کلی
شود .با توجه به این که محتوای برنامه درسی علوم ایران
شباهت زیادی به سایر کشورها دارد؛ به نظر میرسد که
ضعف عملکرد تحصیلی دانشآموزان ما در مقایسه با
همساالن خود در کشورهای دیگر ،به طور عمده به دلیل
کاربست روشهای ناکارآمد یاددهی ـ یادگیری است .به
همین دلیل ،بهترین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش
توجه بیشتر به شیوههای نوین آموزشی است .همچنین
یافتهها نشان داد که نقش روش و فضای آزمایشگاهی باالتر
از سطح متوسط بوده است.
یافتههای حاصل ،با نتایج به دست آمده از تحقیقات

)،
) ،پن ( )3339و سوژان ( )3336همسو است.
نتایج همه تحقیات ذکر شده ،بر این موضوع اتفاق نظر دارد
که معلمان باید تدریس شیمی را با روش جدید ارائه نمایند
به طوری که روش تدریس بتواند در دانشآموزان ایجاد
انگیزه و رغبت نماید .رسولی و ریحانی نیز نشان دادند که
روشهای مختلف نوین تدریس شیمی باید به کار گرفته
شوند .همچنین رهیافتهای عملی و سودمند نیز جهت
توسعه فعالیتهای آزمایشگاهی ارائه شده و نحوه استفاده از
روشهای فعال تدریس همراه با چند الگوی مناسب ارائه
شود .همچنین رایانه و رویکرد فناوری اطالعات میتواند
در شیوههای مختلف تدریس تحوالت اساسی ایجاد کند.از
سوی دیگر ،روشهای مورد استفاده در اجرا و ارزیابی
فعالیتهای آزمایشگاهی درس شیمی کارایی الزم را ندارد و
افراد برای شرکت در این نوع فعالیتها انگیزه کمتری دارند
و عالوه بر بررسی چیستی ،چرایی ،و چگونگی فعالیتهای
آزمایشگاهی در فرایند یاددهی یادگیری شیمی ،راهبردها،
شیوهها و روشهای اجرای آزمایش ،شیوههای ارزیابی
فعالیتهای آزمایشگاهی بررسی می شود (همسو با نتایج
در چند دهه اخیر ،هیچ یک از موضوعات
پژوهش
درسی در سطح جهانی ،به اندازه دروس تجربی مانند درس
شیمی دچار تغییر و تحول نشده است ،ولی این تغییر تنها
از جنبه محتوایی ،آموزش شیمی را در بر نمیگیرد.
ویژگیهای عصر کنونی ایجاب میکند تا برنامههای آموزشی
درس شیمی به نحوی ساماندهی گردد که با بهرهگیری از
آنها همه تواناییهای شناختی و شخصیتی دانشآموزان
رشد کرده ،فراگیران با برخورداری از مزایای علوم و فناوری،
توانمندیهای الزم برای رویارویی با تحوالت جدید را کسب
نمایند .با توجه به این که نتایج نشان داد که نقش فرآیند
تدوین دروس ،به عنوان آسیب برنامههای درس شیمی،
باالتر از سطح متوسط است ،برای تدوین یک کتاب درسی
یا کمک درسی باید به فلسفه و اهداف مورد نظر در برنامه
درسی آن توجه شود و روشها ،رویکردها و راهبردهای
آموزشی را با بهرهمندی از نظریههای علوم تربیتی مدّ نظر
قرار داد .نتایج حاصل ،با نتایج به دست آمده از تحقیق کری
کاتلین ( )3373مبنی بر این که تغییر در فرایند برنامه
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درسی شیمی از یک فرایند توصیفی به یک فرآیند قابل
فهم الزامی است ،همسو است .نکته اساسی که برنامه ریزان
درسی باید به آن توجه داشته باشند این است که اندیشه
برخورداری از نظام متمرکز برنامه درسی موجد این توهم
است که برنامه درسی اجرا شده نیز باید بنابر قاعده با برنامه
درسی طراحی شده تطابق داشته ،از این حقیقت محتوم،
اثبات شده و گریز ناپذیر که در عرصه اجرا تفاوت چندانی
میان نظامهای متمرکز و غیر متمرکز برنامه درسی وجود
ندارد ،غفلت میشود .همچنین یکی از مهمترین مسائلی که
در زمینه اجرای برنامههای درسی باید به آن توجه کافی
مبذول گردد ،ایجاد زمینهها و بستر الزم برای اجرای
موفقیت آمیز برنامه درسی است .شناخت زمینهها و ایجاد
بستر الزم برای اجرا ،مستلزم آگاهی از عوامل مؤثر بر اجرای
برنامههای درسی است .اجرا به طور کلی جریانی زمان بر
است که در آن افراد ،حوادث و منابع مختلف ،میزان
موفقیت برنامه در صحنه عمل را تعیین میکنند .از این رو،
شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر اجرای برنامه کار دشواری
است .در این پژوهش نقش مشکالت اجرایی ،به عنوان
آسیب برنامه های درس شیمی ،باالتر از سطح متوسط بوده
است .نتیجه حاصل از این پژوهش با نتیجه تحقیق یکونگ،
یانگ ( ،)3373همخوانی دارد .وی نشان داد که محیط
زیست نقش مهمی در اصالح آموزش درس شیمی دوره
متوسطه ایفا میکند .در واقع آنان در این تحقیق به
استانداردهای جدید برای تعلیم درس شیمی ،آموزش
شیمی و ارزیابی آن دست یافتند .فراهم بودن محیط زیست
مناسب امکان آزمایشگری را فراهم میسازد .در نتیجه
محیط غنیتر میشود و کار برای اجرا تسهیل میگردد.
اجرای برنامه درسی تا حد زیادی تابع نظام برنامه ریزی
درسی کشور است و عوامل متعددی بر اجرای برنامه اثر
میگذارند .در صورتی که عوامل ذیربط موافق با اجرای
برنامه سازمان یافته باشند ،احتمال موفقیت اجرای برنامه
افزایش مییابد .در غیر این صورت فقدان زمینههای اجرایی
به معنای شکست برنامه در صحنه عمل یا به طور کلی
عملی نشدن برنامه درسی است .در پاسخ به سؤال سوم
پژوهش مبنی بروجود تفاوت میان دیدگاه پاسخگویان در
تأثیر انواع آسیبها بر اساس عوامل دموگرافیک ،با استناد

بر یافتههای جداول شماره  0و  0میتوان گفت که بین
نظرات دبیران زن و مرد در آسیبهای ناشی از فرآیند
تدوین دروس تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین بین
نظرات دبیران با سابقه کار زیر  73سال با نظرات دبیران با
سابقه کاری بیشتر از  33سال در آسیبهای ناشی از روش
تفاوت معناداری موجود است .نتایج حاکی از آن است که
بین نظرات دبیران لیسانس با دبیران فوق لیسانس در
آسیبهای ناشی از محتوا و آسیبهای ناشی از آزمایشگاه
تفاوت معناداری مشاهده میشود.
در نتیجهگیری پایانی این مقاله ،پیش از ارائه
پیشنهادات باید به این محدودیت توجه داشت که نتایج
تحقیق ،محدود به بررسی نظرات دبیران شیمی شهر
اصفهان است و قابل تعمیم به مناطق دیگر نیست .بر همین
اساس میتوان پیشنهادات کاربردی زیر را مطرح کرد.
مؤلفان کتاب درسی شیمی توجه الزم و کافی به
نظرات دبیران این درس داشته باشند و از معلمان با تجربه
در این زمینه کمک بگیرند .همچنین وجود آسیبهای
ناشی از محتوا و بیان بیش از حد متوسط ناهماهنگی بین
دروس شیمی پایههای اول ،دوم ،سوم و حجم زیاد این
کتب ،باید مسؤوالن آموزش و پرورش و مؤلفان کتب مذکور
را به فکر باز بینی اساسی کتابهای شیمی وا دارد.
مسؤوالن آموزش و پرورش باید ساعات درسی بیشتری را به
این درس اختصاص دهند و ساعت آموزش درس شیمی از
آزمایشگاه شیمی کامالً مجزا گردد در ضمن ،الزم است که
مطالب اضافی و حجم زیاد مطالب در این درس کاهش یابد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که معلمان از
ابزارهای کمک آموزشی و روشهای فعال تدریس بهره
نمیگیرند .بنابراین باید دورههای آموزشی مناسب جهت
استفاده از وسایل موجود در مدرسه و خارج از مدرسه و نیز
استفاده از روشهای فعال تدریس در این رشته آموزش داده
شود .آسیبهای ناشی مشکالت اجرایی بیشتر به وجود
کنکور در سر راه دانشآموزان برمیگردد که امیدواریم با
حذف این تورنمت عظیم در سال  ،90آسیبهای ناشی از
آن نه تنها در درس شیمی بلکه در کلیه دروس دیگرکاهش
یابد .پس جا داردتا دولتمردان هر چه سریعتر در حذف
کنکور به صورت اساسی اقدام نمایند.
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