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چکیده
دانشگاههای تربیت معلم به ویژه دانشگاه فرهنگیان را میتوان از جمله حساس ترین و مهم ترین مؤلفههای
نظام تعلیم و تربیت دانست؛ که در آموزش و تربیت دبیران شیمی اهمیت بسزایی دارد .لذا با توجه به چالش-
های جدید  ،توجه به آموزش عملی دانشجو معلمان امری ضروری است .نتایج مطالعات ما نشان داده
که :علیرغم وجود تفاوتها در کشورهای مختلف ،شباهتهای بسیاری در ماهیت مشكالت در زمینه تربیت
دبیران حرفه ای وجود دارد و بیشتر این مشكالت در خصوص برقراری ارتباط و توازن میان تئوری و عمل در
برنامه درسی تمرین معلمی است .راهكارهای ما در این زمینه  ،نظیر :آماده سازی دانشجو معلمان شیمی برای
موارد گوناگون و پیچیده در کالس و آزمایشگاه  ،به گونه ای که در طی دوره کارآموزی به گروههای متفاوتی از
دانشآموزان شهری و روستایی و  ، ...تدریس کنند و همچنین تطبیق اهداف برنامههای توسعه حرفهای معلمان
با اهداف برنامه درسی آنان مورد توجه قرار گیرد و پرورش حرفه ای معلمان در طی کارآموزی بر پایه مشاهده
مشترک و شرکت همگانی در مباحث درسی و کار گروهی باشد.
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 -9مقدمه
معلمی هنر است ،ولی هنر برتر از آن ،تربیت معلم است .تربیت حرفهای معلمان از شناخت خود حرفه و مخاطبان آغااز
میشود و به شیوههای انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دانشآموزان راه ماییاباد ،و تاا خودآماوزی ،خودناا ری ،خاودابزاری،
جستجوگری ،بیشخواهی ،پیشنگری ،جرأت تغییر در خود ،و موضوعهای اساسی دیگر که چارچوب حرفهٔ معلمی را تشكیل
می دهد ،مربوط می شود[ .]1برای دست یابی به این آمادگی ها ،پس از دستیابی به اصاول آماوزش شایمی و کساب مفااهیم
نظری الزم آن ،کارورزی و درگیر شدن عملی با جریان آموزش شیمی از اهمیت ویژهای برخوردار است .به همین دلیل برنامهی
آموزشی دانشجو معلمان شیمی بر کارورزی و راه و روش آن تأکید دارد .اگار آماوزش و پارورش باه عناوان نهاادی اجتمااعی
بخواهد حیات خود را حفظ کرده و به صورت فعال و پویا پاسخگوی نیازهای در حال افزایش باشد بایستی به برناماه آموزشای و
پرورشی نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان توجه خاصی داشته باشد .زیرا با وجود پیشرفتهای زیااد در فان آوری آموزشای و
وسایل کمک آموزشی در یادگیری شیمی ،معلم همچنان رکن اساسی در آموزش این علم به شمار میرود.
دانشگاههای تربیت معلم باالخص دانشگاه فرهنگیان را میتوان از جمله حساس ترین و مهام تارین مؤلفاههاای نظاام
تعلیم و تربیت دانست ؛ چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحاول در نظاام آموزشای  ،مناوط باه ایجااد توانمنادیهاا و
قابلیتهای حرفه ای الزم درمعلمان است که به واقع مجریان اصلی برنامهها در محیط واقعی هستند  .صاحب نظاران تعلایم و
تربیت در ژاپن معتقدند؛ شایستگی هر نظام آموزشی  ،به اندازه شایستگی معلمان تربیت شده درآن نظام است[ .]2لذا توجه به
آموزش عملی و تمرین معلمی درآموزش شیمی در دانشگاهها با توجه به چالشهای جدید  ،امری ضروری است .ایان مقالاه در
نظر دارد  ،به دلیل اهمیت و ضرورت نوآوری در آموزش حرفه ای دبیران شیمی و باا در نظار گارفتن نتاایجی کاه کشاورهای
توسعه یافته به دنبال تحوالت و نوآوریها در زمینه تربیت معلم ،داشته اند ،به ارائه راهكارهایی در این زمینه بپردازد.

 -2بحث و بررسی
گردهماییهای آموزشی برگزارشده در یونسكو ،به تحول نقش معلم در برنامههای تربیت معلم تاکید کرده است .اصالح
کیفیت آموزش در نتیجه صالحیتهای حرفه ای معلمان حاصل شده و این مهم با تغییر نظام تعلیم و تربیت معلمان ممكن
میشود[ .]3از آنجایی که بررسی نحوه اجرا و عملكرد سایر سیستمهای آموزشی در کشورهای دیگر به ارائه راهكارها در آموزش
مهارت معلمی دانشجویان دبیری شیمی منجر می شود به دستاورد و عملكرد تعدادی از آنان در این بخش میپردازیم.
در ژاپن ،دارندگان مدرک تحصیلی متفاوت علمی جهت تدریس ،به اخذ گواهی نیازدارند .این افراد برای دریافت
گواهی تدریس ملزم به گذراندن واحدهای درسی مختلف شامل :دروس علوم تربیتی و دروس تمرین معلمی هستند .معلمان
آموزش دیده این کشور ،باید حداقل دو و حداکثر چهار هفته در مدرسه محل زندگی خود به تمرین معلمی بپردازند .آنها در
پایان دوره  ،گواهینامه دریافت میکنند.دانشگاههای ملی تربیت معلم در آن کشور  ،برای دورههای کارورزی معلمان ،
مدرسههای خاصی را در نظر میگیرند تا دانشجو معلمان بتوانند در آنها به تمرین معلمی بپردازند .همچنین در این برنامه از
مدرسههایی که تمایل به مشارکت دارند نیز استفاده میشود که هدف این برنامههای آموزشی پیش از خدمت معلمان ،کمک
به بهبود وضعیت آموزش عملی معلمان است .این آموزشهای برنامهریزی شده ،با فعالیتهای تحقیقی و تشریک مساعی همراه
هشتند و به دانشجو معلمان یاد میدهد که چگونه از راه ارتباط با دانشآموزان و دیگران بتوانند از یكدیگر بیاموزند و چگونه
مهارتهای خود را در زمینه یادگیری در طول عمر افزایش دهند[2و .]4یوشیما [ ،]4پژوهشی با عنوان " سبک مورد انتظار در
برنامه آموزش معلمان  ،اهداف ،محتوا ،روش و نواوری آموزشی" انجام داده که نتایج او نشان دهنده این است که فقدان دوره
آموزشی موثر در زمینه فرایند یادهی /یادگیری و استفاده بیش از حد از روشهای غیر مشارکتی نظیر سخنرانی؛ از مشكالت این
دورهها میباشد .این پژوهشگر برای حذف مشكالت موجود در زمینه محتوا  ،برنامه و روشهای یاددهی -یادگیری و نواوری-
هایی در برنامه درسی  ،پیشنهاد میکند[.]2
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ریمرز [ ،]5در مطالعه ای به رشد حرفه ای معلمان به عنوان یادگیرندگان در طول عمر ،و عوامل مؤثر در آن و نحوه
توسعه حرفه ای آنان پرداخته است .این مطالعه در  11کشوراز جمله :انگلستان ،آلمان ،هلند ،اسپانیا ،سوئد ،پرتغال ،اوکراین،
ژاپن ،چین ،مالزی ،سنگاپور ،استرالیا  ،آمریكای شمالی و کانادا انجام و نتایج مقایسه شده است .نتایج این مطالعه نشان داد
که توسعه حرفه ای معلمان باید به عنوان فرایندی تلقی شود که از دوره پیش از خدمت شروع شده و تمام طول زندگی
حرفه ای فرد را دربر گیرد و توسعه حرفه ای آنان باید به طور نظام مند طراحی ،حمایت ،بودجه بندی و بررسی شود.این
نظام باید موجب ارتقاء و اثربخشی معلمان شود [.]1
در آلمان ،برنامه درسی همه دورههای تربیت دبیر شامل دو بخش است :علوم تربیتی و دروس تخصصی .در بخش علوم
تربیتی ،روشهای تدریس عمومی و اختصاصی ،مباحث روانشناسی و تعلیم و تربیت ارائه می شود .دانشجویان در دورههای
تربیت دبیر در طول مدت تحصیل ،به تمرین فعالیتهای عملی دروس خود میپردازند که در دو قسمت ،در طول ترم و بعد
از ترم تحصیلی ،صورت می گیرد .مرحله عملی دورههای تربیت معلم در این کشور دو تا چهار نیم سال است و در این مدت
دانشجویان در سمینارهای مختلف درسی شرکت می کنند .در دانشكدههای هند جهت تربیت دبیران حرفه ای ،دروس به دو
صورت عمومی و اختصاصی ارائه می شود که در سیستم آموزشی تربیت معلم این کشور ،تجربه کردن  ،خود آموزی  ،پذیرش
انتقاد  ،و خود ارزیابی از جمله مهم ترین بخشهای این فرایند آموزشی است که اهمیت به سزایی به آن داده میشود.
برگزاری کارگاههای آموزشی در زمره برنامههای تكمیلی در آموزش دانشجو معلمان است [2و .]1در فرانسه  ،اصول آموزش
علمی و عملی همراه با یكدیگر در برنامه دوره تربیت دبیر ارائه می شود و آموزش ،بر پایه آمیزش اصول علمی و عملی بنا شده
است .به طورکلی ،یک سوم زمان آموزش دانشجویان دبیری به گذراندن دورههای کارآموزی و تجزیه و تحلیل موادآموزشی
اختصاص دارد .در فرانسه دوره تمرین معلمی دانشجویان از سال دوم شروع و در طول دوره انجام میشود [.]1
در انگلستان عالوه بر دوره آموزش عملی مانند کشور فرانسه  ،یک دوره یک ساله آموزش حرفه ای یاادگیری براسااس
محیط کار در نظر گرفته شده است تا در این دوره دانشجویان کامالً برای تدریس در مدرسه آمادگی پیدا کنند .تحقیقی دیگار
با عنوان بررسی آموزشهای حرفه ای معلمان در انگلستان و ولز و مقایسه آن با نظامهاای تربیات دبیاران در فنالناد و اساپانیا
انجام شده است .نتایج این تحقیق نشان داده که با وجود همگرایی آموزشی این کشورها ،ساختار ،محتاوا و اهاداف نظاامهاای
تربیت دبیر در این کشورها متفاوت است  .انگستان و ولز از نظر وضعیت تربیت معلم نسبت به اسپانیا و فنالند سارآمد اسات .
در این دو کشور مهارتها و شایستگیهای خاصی برای معلمان در نظر گرفته شده است و تنها در صورت کسب این مهارتهاا،
معلمان میتوانند به محیط آموزشی و کالس درس وارد شوند [2و.]1
پژوهشهای اندکی درباره برنامه ریزی درسی آموزش عملی تربیت دبیران ایران صورت گرفته است و دستاورد تحقیقی
خاصی در مورد ارزشیابی آن وجود ندارد .بر اساس یافتههای برخی از پایان نامهها  ،دانش آموختگان دانشكدههای تربیت دبیر
اذعان داشته اند که آموخته هایشان چندان کار ساز نبوده و در مواجهه با واقعیات ،بهره مندی اندکی نسبت به هزینه صرف
شده ،دارند .در ایران دانشجویان دورههای تربیت دبیر در طی دوره تحصیلی خود ،چهار واحد عملی تمرین معلمی را می
گذرانند .هر دو درس تمرین معلمی در شش ساعت و معموال در یک روز ارائه می شود .با وجود این که همه کشورها تأکید بر
افزایش طول دوره تمرین عملی و گسترش آن در طول دوره دارند ،اما در ایران هنوز تمرین عملی در حد سه واحد در دو ترم
در نظر گرفته شده است[.]6

 -3نتیجه گیری و ارائه راهکارها در آموزش عملی دبیران شیمی
در رویارویی با چالشهای آینده  ،آموزش و پرورش سرمایه ای اجتناب ناپذیر است .تحقق هر آرمانی در آموزش و
پرورش  ،در گروی نیروی انسانی آن یعنی معلمان است که عامل اجرایی آرمانها در محیط عملی هستند و هیچ اصالحی بدون

همكاری و مشارکت فعال آنان انجام نخواهد شد .لذا توجه و بازنگری در برنامههای آموزش عملی تربیت دبیر ،چه قبل و چه
حین خدمت ضروری است .بسیاری از کشورها در سالهای اخیر توجه خاصی به این امر نشان داده اند نتایج این مطالعات
نشان داده که :علیرغم وجود تفاوتها در کشورهای مورد مطالعه شباهتهای بسیاری در ماهیت مشكالت در زمینه تربیت
نیروی آموزشی وجود دارد و بیشتر این مشكالت در خصوص برقراری ارتباط و توازن میان تئوری و عمل در برنامه تربیت
دبیران و نیز تالش برای برقراری توازن میان  ،تأمین و درخواستهای جامعه امروزی ،برنامههای درسی ،استانداردهای معلمی،
ویژگیهای اساتید دانشكدههای تربیت دبیر و دانشگاه فرهنگیان میباشد.
 -1هر دبیر تحت آموزش شیمی بایستی تجربه تدریس در موضوعات با مضامین متفاوت از موارد انتزاعی نظیر
ساختار و خواص اتم تا موارد تجربی و تلفیقی را در دوره کاروزی توامان طی کند و از طرفی این تجربه کاری را حداقل در دو
مدرسه تكرار کند.
 -2برنامه ریزی درس کارآموزی دانشجو معلمان مورد توجه و به روز رسانی شود[ .]7دانشجویان بایستی در پایان
دوره اطمینان حاصل کنند که برای چالشهای کالس و بخشهای آزمایشگاهی درس شیمی به خوبی آماده شده اند.
 -3پرورش حرفه ای معلمان در طی کارآموزی بر پایه مشاهده مشترک و شرکت همگانی در مباحث درسی و کار
گروهی باشد[.]8
 -4خود انگیختگی  ،احساس مسئولیت  ،عالقه به کار گروهی و توانایی ارزیابی پیشرفت کار در دانشجویان ،گسترش
داده شود[ .]9این امر به آنان این امكان را میدهد تا روشهای یكدیگر را در ارائه یک برنامه درسی خاص در کالس یا
آزمایشگاه شیمی  ،با هم مقایسه کنند و از این مقایسه و تبادل نظر درباره روشهای گوناگون  ،ارائه برنامه درسی مطلوب و
سازگار با شرایط را بیاموزند و تواناییهای حرفه ای خود را باال ببرند .آنها در مباحث مشترک خود میآموزند که آموزش مؤثر
کدام است و نقاط ضعف  ،نحوه شناسایی و ترمیم آن چگونه صورت گیرد.
 -1برای افزایش اثر بخشی درس تمرین دبیری الگویی پیشنهاد شده که در آن دروسی که بیشترین تاثیر را بر
رویدروس تمرین دبیری دارند ،مثل روانشناسی تربیتی ،کلیات روشها و فنون تدریس و ..در ترمهای پایانی تحصیلارائه شوند،
چرا که هر چقدر فاصله بین تئوری و عمل کمتر باشد ،میزان یادداری و یادآوری مطالب بیشتر وبالطبع پیادهکردن آنها در
درس تمرین دبیری به صورت عملی راحتتر خواهد بود[.]11-11
 -6در ارتباط با درس تمرین دبیری1پیشنهاد میشود در حد امكان نصف روز را در طی دو نیمسال آخر بهبرنامه
تدریس عملی (درس تمرین دبیری) اختصاص دهند .در نیمسال اول درس تمرین دبیری 3( 1ساعت درهفته) ،مشاهده (2
ساعت در هفته) ،تدریس غیر مستقل ( 2ساعت در هفته) و جلسه حل مسائل و مشكالت(2ساعت در هر  11روز) و در نیمسال
دوم 4 ،ساعت در هفته به تدریس مستقل و  2ساعت در هر  11روز را بهجلسه حل مسائل و مشكالت اختصاص یابد.
 -7آماده سازی دانشجو معلمان شیمی برای موارد گوناگون و پیچیده در کالس و آزمایشگاه  ،به گونه ای که در طی
دوره کارآموزی به گروههای متفاوتی از دانشآموزان شهری و روستایی و  ، ...تدریس کنند .از طرفی تطبیق اهداف برنامههای
توسعه حرفه ای معلمان با اهداف برنامه درسی مورد توجه قرار گیرد [.]11
 -8از منظر محتوا ،برخی از به کتابهای تربیتی در ایجاد تواناییهای اساسی تدریس دارای ضعفهای عمده هستند
لذا الزم است در آنها تجدیدنظر شود و منابع به روزشده ای در اختیار قرار گیرد.
 -9افزایش سطح ارزشیابیها از آموختههای دانشجو معلمان در درس تمرین دبیری  ،بیش از سطح دانش و فهم
در حالی که نتایج تحقیق[9و ]11در .انجام گیرد؛ این امر از عناصر مهم در کسب هرچه بیشتر مهارت در دانشجویان است
تعدادی از دانشگاههای تربیت معلم ایران حاکی از آن است که بیش از  98درصد از ارزشیابی اساتید در سطح دانش و فهم قرار
داشته و در نتیجه رویه کنونی کارورزی در این نظام نه تنها اثربخش و سازنده نیست بلكه یكی از عوامل دلسردی داوطلبان
.دییری است
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 -11به کارگیری فناوری اطالعات وتقویت استفاده از آن در برنامه درسی و درس تمرین معلمی[.]12
 -11آشنایی بیشتر با وسایل و مواد کمک آموزشی جدید و رش د خالقانه دانشجو معلمان در تولید و کاربرد دست
سازه های کمک آموزشی خود در افزایش مهارتها در طی دوره تمرین دبیری و پس از آن تاثیر به سزایی خواهد داشت[ .]12در
یادگیری شیمی آشنایی با وسایل کمک آموزشی و ساخت وسایل ساده آموزشی کمک زیادی به فهم و یادگیری آسانتر علم
شیمی مینماید.
 -12دانشجو معلمان را در طی دوره کارآموزی بایستی به گونه ای تربیت کرد تا نقش تسهیل کنندگان آموزش،
جهت دهندگان انعطاف پذیر ،مطالعه کنندگان همیشگی کتاب ،تهیه کنندگان برنامههای درسی و ...داشته باشند.
 -13کیفیت بخشی به مهارتهای عملی دانشجو معلمان بایستی ترکیبی از :ارتقای دانش تعلیم و تربیت ،دانش
محتوایی موضوعی ،مهارتها و نگرشها ی الزم برای تدریس مؤثر ،درک و فهم قوی از رشد و تحول دانشآموزان ،افزایش
مهارتها ی مؤثر ارتباطی ،داشتن تعهدات اخالقی و توانایی یادگیری مادام العمر و روزآمد شدن باشد.
 -14کارشناسان امور آموزشی دانشگاههای تربیت دبیر و فرهنگیان برای ایجاد این تغییرات ،بایستی به منظور همگام
شدن با تحوالت و پیشرفتهای جدید از طریق شناسایی نوآوریها و روشهای تازه به جست وجو بپردازند .
 -11برقراری توازن میان آموزشهای نظری و عملی و از طرف دیگر برقراری ارتباط بین سایر دانشگاه و دانشگاههای
تربیت دبیر و فرهنگیان از جهات مختلف علمی – تخصصی و عملی – کاربردی صورت پذیرد.
 -16بهبود مهارتهای دبیران در دورههای تمرین دبیری  ،با به کارگیری روشهای کار گروهی و روشهای عملی در
فرایند یاددهی – یادگیری آنان تقویت شود و نظارت مستمر بر روند آن صورت گیرد.
 -17بر اساس نتایج پژوهشی در زمینه افزایش ثمردهی و ارتقاء مهارتهای تدریس در تربیت دبیران و معلم []13
رویكرد تحول خواه و زمینه سازی برای رویكرد کامل را عملكردی مناسب میشناسد .گرچه نواوریهای توسعه ای و گسترشی
با بیشترین شانس پذیرش روبه رو هستند و نیازی به بستر سازی ندارند[.]13-14
 -18ایجاد و تقویت مواردی نظیر :تجربه کردن  ،خود آموزی  ،پذیرش انتقاد  ،و خود ارزیابی در فرایند آموزشی
تمرین دبیری اهمیت به سزایی داده شود.
 -19در جهت تكمیل گزینه فوق ،برگزاری کارگاههای آموزشی در زمره برنامههای تكمیلی در آموزش دانشجو
معلمان که آنان را در یک دوره طوالنی  ،درگیر فعالیتهای خود ارزیابی و بهبود روشها کند؛ تاثیر به سزایی دارد.
برای قرن بیست ویكم از معلمان و دبیران به عنوان کارشناسان یاد گیری اثر بخش یاد میشود .این معلمان بایستی
با استفاده از توان تفكر عمیق وانتقادی وتوانایی ابتكار ونوآوری در باره اهداف وارزشهای آموزشی و برنامههای درسی
بپردازند .برای تحقق چنین هدفی باید فرصتهایی برای توسعه مداوم حرفه ای فراهم گردد .یكی از راههای توسعه حرفه ای
معلمان که میباید توسط دانشگاههای تربیت دبیر و فرهنگیان انجام گیرد؛ از طریق برنامههای تمرین معلمی است و
میتواند در پروژههای پایانی باز خورد آن ارزیابی گردد .روشی که در ژاپن ابداع گردید[ ]11و آنان در به کار گیری آن پیشتاز
هستند درس پژوهی نام دارد و آنچه در ژاپن وبرخی از کشورها ی دیگر با نام درس پژوهی مورد استفاده قرار گرفته وهم
اکنون نیز در جریان است.تالش در جهت بهبود فعالیتهای آموزشی از طریق مشارکت با همتایان وهمكاران است  .به
کارگیری و حمایت از این منظور در درس تمری ن معلمی شیمی به عنوان یک راهكار مفید مورد توجه نویسندگان این مقاله
است.
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