یادداشت سردبیر

بــا ورود به قــرن  ،21عوامل مختلفي شــیوههاي آموزش و
یادگیري علم شیمي را در مدارس تحتتأثیر قرار داد .گسترش
نظریههاي شــناختي و افزایش درك پژوهشــگران از چگونگي
یادگیري دانشآموزان ،اســتفاده گســترده از رایانــه ،فناوري
اطالعات و ارتباطات براي مرئيسازي پدیدههاي علمي پیچیده،
ســبب شدهاند تا پژوهشــگران حوزه آموزش شیمي در اقدامي
هماهنگ با روند جهاني ،بر موضوعهاي پژوهشي ویژهاي متمركز
شــوند .عالوه بر اینها ،عوامل بیروني مانند نگرانيهاي جهاني
نسبت به انرژي ،منابع آب و محیط زیست ،افزایش سطح سواد
علمــي و افزایش درك عمومي از علوم مختلــف را ميتوان به
موضوعات مذكور افزود.
در اواخر قرن بیستم میالدي این سؤال در مراكز علمي و صنعتي
جهان مطرح شد كه دانشآموزان چه چیزي را باید یاد بگیرند؟ با
این پرسش ،عمده پژوهشهاي انجامگرفته ،از برنامهریزي درسي
به سمت دانشآموزان و اتخاذ رویكردهاي فرایندي ،پرورش انواع
مهارتهاي دستورزي و پژوهشگری توسط دانشآموزان سوق
داده شد .بررســي و مرور آموختهها و میزان درك دانشآموزان
از مفاهیم مختلف علمي و مشخصكردن كجفهميهاي موجود
بسیار رونق گرفت .در پي این بررسيها اطالعات بسیاري درباره
شــرایط یادگیري اثربخش بر پایه روشهاي یاددهي ـ یادگیري
دانشآموز محور مانند یادگیري مشاركتي ،استفاده از رویكردهاي
ساختنگرایي 1و كاوشگري 2به دست آمد.
پیشــرفتهاي اخیر در شــاخههاي مختلف علوم تربیتي به
پژوهشــگران كمك كرده اســت تا بتوانند به درستي انتظارات

آموزشي خود را مشخص كنند.
بر پایه یافتههاي جدید پژوهشــي ،هدف از آموزش شیمي در
دوره متوسطه آموزش برخي اصول و مفاهیم نظري علم شیمي و
تربیت شیميدان نیست ،بلكه با توجه به تنوع و جاذبههاي موجود
در این علم ،آموزش شــیمي وسیلهاي براي آموزش مهارتهاي
زندگي ،حل مسئله وكاوشگري است .در كنار این موارد ميتوان
آشنایي با ماهیت علم و تقویت نگرشهاي علمي و اخالقي را نام
برد كه طبق آن آموزش شیمي رویكردي در خدمت برنامههاي
آموزشي و در جهت تربیت شهرونداني مطلوب است.
بدون شك پژوهش در آموزش شیمي یك حوزه میانرشتهاي
اســت و افرادي كه در این زمینه فعال هستند ،عالوه بر دانش
تخصصي شــیمي باید از علوم تربیتي و روش پژوهش در علوم
رفتاري دانش كافي به دست آورند.
در چند ســال اخیر بهدلیل افزایش تقاضا براي جذب معلمان
شــیمي حرفهاي در مدارس ،رشــتههاي آموزش شــیمي در
دورههاي كارشناســي و تحصیالت تكمیلي از لحاظ تعداد رشد
چشمگیري داشته است .به دنبال آن ،حجم پژوهشها و مقاالت
منتشرشده در زمینههاي آموزش شیمي به ویژه مهارت و دانشي
كه دانشآموزان براي زندگي در دنیاي امروز به آن نیاز دارند نیز
رشد فراواني كرده است.
در بررســي پژوهشهاي انجامگرفته ،مشــخص ميشود كه
در وهلــه اول با گذر زمان ،میزان توجه به آموزش شــیمي در
دورههاي تحصیلي پایینتر رو به فزوني است .در ادامه این فزوني
تالش ميشود تا میزان آگاهيهاي علمي دانشآموزان از سنین
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كودكي و حتي قبل از وارد شــدن به پیشدبستان ارتقا یابد .در
مرحله دوم با توجه به تغییرات اقلیمي ،رد پاي كربن و گرم شدن
كرة زمین ،نقش آموزش شیمي با یك برنامه درسي سبز در رشد
فناوري و توسعه پایدار كام ً
ال محرز شده است و تمامي كشورهاي
خواهان رشد و توسعه پایدار ،به اهمیت آموزش اثربخش شیمي
پي بردهاند .به همین منظور است كه آنان تالش ميكنند تا در
هر دوره تحصیلي ،دانشآموزاني با سطح سواد شیمي مناسب و
با كمترین كجفهمي تربیت كنند [.]1
با بررســي پژوهشهــاي انجام یافته دو دهــه اخیر در حوزه
آموزش شیمي ،ميتوان دریافت كه بیشتر این تحقیقات از نوع
مداخلهاي و شبهتجربي هستند .به عبارتي موضوعهاي متنوعي
نظیر آموزش معلمان ،روشهــاي تدریس ،یادگیري و باورهاي
ذهني ،بافتــار و محیط یادگیري ،فناوري آموزشــي ،یادگیري
غیررســمي ،تاریخ و ماهیت علم ،فلسفه علم ،برنامههاي درسي
جدید ،بحثهاي جنسیتي ،فرهنگي و اجتماعي و تأثیر آنها بر
یادگیري مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
،2002
در این بررســيها مشخص گردید كه از سال  1998تا 2002
موضوعهاي یادگیــري و باورهاي ذهني ( 24/7درصد) ،بافتار و
محیط یادگیري ( 17/9درصد) و بحثهاي جنسیتي ،فرهنگي
و اجتماعي ( 14/3درصد) به ترتیب در رتبههاي اول تا سوم این
تحقیقات قرار دارند .از ســال  2003تا  2007نیز ،موضوعهاي
بافتــار و محیط یادگیري ( 23/5درصــد) ،یادگیري و باورهاي
ذهنــي ( 15/3درصد) و روشهاي تدریــس ( 13/9درصد) به
ترتیب در رتبههاي اول تا ســوم قرار داشتهاند .از سال  2008تا

 2012هم موضوعهاي بافتار و محیط یادگیري ( 36/9درصد)،
روشهاي تدریــس ( 18/6درصد) و یادگیري و باورهاي ذهني
با نرخ (15/2درصــد) به ترتیب در رتبههاي اول تا ســوم قرار
گرفتهانــد .همین روند از ســال  2013تا  2017تكرار شــده و
موضوعهــاي بافتار و محیط یادگیري ( 36/8درصد) ،روشهاي
تدریس (17/7درصد) و یادگیري و باورهاي ذهني (10/2درصد)
به ترتیب در رتبههاي اول تا سوم قرار گرفتهاند.
بعد از همهگیري كرونا ،میزان توجه به فناوري آموزش مجازي
در مــدارس و انجام پژوهشها بســیار رونق گرفت و روشهاي
تدریــس و ارزشــیابي مبتني بر شــبكه توجــه برنامهریزان و
سیاســتگذاران آموزشــي را به خود جلبكرد .از طرف دیگر
ميبینیم آموزش معلمان و انجام پژوهشهاي دانشــجویي در
دوره كارشناســي هم در مدار توجه قرار گرفته است .امید است
با توجه به رصد سمتوســوي موضوعهاي پژوهشي انجام یافته
در سطح جهان ،پژوهشــگران حوزه آموزش شیمي كشورمان
نیز بتوانند به شــكلي فعال و هماهنگ با روند جهاني ،مطالعات
اثربخش و باكیفیتي انجام دهند.
پينوشتها

1. Constructivism
2. Inquiry
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بر پایه یافتههاي جدید
پژوهشي ،هدف از آموزش
شیمي در دوره متوسطه
آموزش برخي اصول و
مفاهیم نظري علم شیمي و
تربیت شیميدان نیﺴت
با توجه به تغییراﺕ اقلیمي،
رد پاي کربن و گرم شدن
کره زمین ،نﻘش آموزش
شیمي با یﻚ برنامه درسي
سبز در رشد فناوري و
توسعه پایدار کامالً محرز
شده است
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