
موانع ديرآشنا و جدايي ناپذير آموزش شیمي:
 زمان محدود، محتواي مفصل

گزارش ميزگرد معلمان شيمي استان البرز در بارة كتاب هاي شيمي 
دوره متوسطه دوم

گفت وگو: زهرا ارزاني 
كارشناس ارشد شيمي آلي و معلم شيمي ناحيه۲، كرج

همراه با معلمان

اشاره
تن دادن به تغییر، همواره دشوار است حتي براي كساني كه شوق تغییر سراسر وجودشان را تسخیر كرده 
است. شاید تغییر نظام آموزشي در كشور- كه در دهة 13٧٠ آغاز شد- امروز رویدادي قدیمي شمرده شود 
اما حكایت ها در این عرصه همچنان ادامه دارد چنان كه تازه ترین رویداد مربوط به آن، تألیف و ارائة آخرین 
كتاب درسي شیمي براي دورة متوسطه دوم، یعني كتاب شیمي دوازدهم بود كه در سال تحصیلي ٩٧-٩٦ 

به مرحلة اجرا در مدارس رسید.
دور از انتظار نیست اگر معلمان شیمي، سه سال تحصیلي گذشته را سال هایي پرچالش در دوران خدمت 
خود قلمداد كنند زیرا طي ســه سال متوالي، كتاب هاي درسي شیمي با محتواي جدید را دریافت كردند. 
به نظر مي رسد اكنون در ســال تحصیلي جاري و در حالي كه یك سال از تدریس كتاب شیمي دوازدهم 
مي گذرد، زمان آن فرا رسیده اســت تا محتواي سه كتاب شیمي دهم، یازدهم و دوازدهم از دید معلمان 
به نقد گذاشــته شود. به این منظور میزگردي با حضور معلمان شیمي استان البرز در آبان ماه سال جاري 
ترتیب یافت تا در جریان نگاهي مقایســه اي به محتوا و زمان اختصاص یافته براي ارائة آن ها، به نقد این 
كتاب ها بپردازند، از چالش هایي كه با آن روبه رو بوده اند بگویند و راهكارهاي خود را در رفع محدودیت ها، 

با همكاران دیگر به اشتراك بگذارند. 
آنچه در ادامه از نظرتان مي گذرد، حاصل این گفت وگوست. 
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طاهره پالیزدار
معلم شیمي ناحیه 3،

 كرج

زهرا ارزاني
ناحیه٢،  شیمي  معلم 

كرج

é هماهنگي میان مطالب بحث شده در سه 
كتاب شیمي دهم، یازدهم و دوازدهم را 

چگونه مي بینید؟ 
پالیزدار: اين هماهنگي براي برخي مباحث وجود دارد 
ولي برخي مباحث هم هســتند كه كاربرد ندارند مانند 
بحث پديدة اسمز كه در پاية دهم به عنوان بحثي جديد 
به  كتاب افزوده شده است اما چون در جاي ديگر كتاب 
يا پاية ديگر، هيچ كاربردي براي آن ديده نمي شود، فقط 

در عمل، حجم كتاب را افزايش داده است.
به دليل حجيم شــدن كتاب و وجود چنين مباحثي، 
بايد به طور ســريع از آن ها بگذريم چون فرصت كافي 
بــراي تدريــس  آن ها وجود نــدارد. امــا دربارة بحث 
استوكیومتري كه در هــر سه پايه تكرار مي شود اين 
هماهنگي وجود دارد. در مورد شــيمي آلي هم مطالب 
كتاب شيمي يازدهم و دوازدهم در راستاي هم هستند. 

معدني پور: در نخستين سال هاي تغيير نظام آموزشي 
و محتواي كتاب ها، تدريس در اين پايه ها دشوار بود چون 
ما به روش هاي قديمي )معلم محور و شــيوة سخنراني( 
عادت كرده بوديم اما با گذشــت زمــان، من امروز اين 
محتوا را ترجيح مي دهم. البته زمان تدريس در پاية دهم 
با حجم مطالب، هم خواني ندارد و ما هميشــه با كمبود 

زمان روبه رو هستيم. 

é از دیدگاه توالي مطالب، كتاب ها را چگونه 
مي بینید؟ آیا توالي مطالب به گونه اي هست 

كه دانش  آموز بتواند روي دانسته هاي 
قبلي اش سوار شود و از آن ها بهره بگیرد؟

 اجاقي: تا حد زيادي اين طور هســت اما مواردي 
هم وجــود دارد كه در يــك پايه، ايــن حالت ديده 

نمي شــود. نمونة آن بحث 
تعادل اســت كه اگر پيش 
از اسيد- باز آورده مي شد 
بســياري از چالش ها براي 
معلم و دانش آموز به وجود 

نمي آمد. 
عدم رعايــت اين تقدم و 
تأخر در برخي مباحث، فهم 
آن هــا را بــراي دانش آموز 
دشــوار مي كند و معلم هم 
نمي داند توضيح كامل بدهد 

يا نه.
بيشتر  عمل  در  پاک نژاد:  
تعامل  از  اول مختصری  ما 

را مطرح می کنيم و بعد وارد بحث اسيد 
و باز می شويم. 

نوروزی: شخصًا چون ديده ام كه براي 
دانش آموزان اين ســؤال مطرح مي شود 
كه رابطة تعادل از كجا آمده است. پيش 
از قبــل آن توضيح می دهم و مبحث را 

باز مي كنم. 

پايه  محمد: هماهنگي مطالب ســه 
خوب است. برخالف آن، حجم كتاب ها 

در ســه پايه مثل هم نيست. حجم كتاب دهم نسبت به 
دو كتاب ديگر، خيلي زياد و زمان تدريس آن كم اســت 
به طوري كه در حد الزم نمي توان روي مســائل غلظت و 
اسمز كار كرد. زمان تدريس براي كتاب يازدهم و دوازدهم، 
بيشتر با حجم مطالب هماهنگي دارد. در شيمي يازدهم 
هم مباحث شــيمي آلي كامل تر شــده است و راحت تر 

مي توان اين بخش را تدريس كرد. 

پالیــزدار: حذف برخــي از مطالب 
شيمي دهم، اقدام خوبي بود. براي نمونه، 
بخشي كه به رابطة انيشتين مي پرداخت 
كه خيلي در آزمون ها مورد ســؤال قرار 

مي گرفت. 

را  مبحث  ايــن  دهيد  اجازه  ارزاني: 
از ديدگاه مفهومي بررســي كنيم. فكر 
نمي كنيد الزم اســت دانش آموز درك 
كند كه در واكنش هاي هسته اي، تبديل 

انرژي صورت مي گيرد؟ 
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لیالمعدني پور
معلم شیمي ناحیه ٤، 
كرج

مینا اجاقي
معلم شیمي ناحیه ٢، 
كرج

آزادهاشم زاده
معلم شیمي ناحیه ٤، 
كرج

معدني پــور: دانش آمــوزان مدارس 
فرزانــگان، يك  كتاب تكميلي دارند كه 
در آن، بحث شــكافت هسته اي مطرح 
مي شــود. بنابراين اين بحــث از كتاب 
شــيمي دهم را بهتــر درك مي كنند. 
بهتر بود كه در شــيمي نهم، به شكافت 
هســته اي اشاره مي شد و سپس توضيح 
كامل آن در شــيمي دهــم مي آمد. در 
حال حاضر، آوردن رابطة E= mc2 براي 
دانش آموزان پاية دهــم به راحتي قابل 

درك نيست.

نوروزي: به نظر من، با توجه به اينكه در شيمي دهم 
به اندازة كافي دانش آموز را براي انجام محاســبات به 
چالش مي كشــيم ضرورتي ندارد به طور كامل به اين 
بحث بپردازيم. هدف اين است كه درك كنند در اين 
واكنش ها انرژي زيادي آزاد مي شود. به 
جاي محاسبه مي توان با چند مثال، اين 
مطلــب را باز كرد. اگر در حد آشــنايي 
و بــدون آنكه از رابطــه بگوييم، مفهوم 
را بيان كنيم، راه طراحي پرســش براي 
آزمون سراســري دانشــگاه هم محدود 

مي شود. 
هاشم زاده: مطالــب شــيمي دهم و 
يازدهم هماهنگي خوبي با هم دارند. در 
بحث سينتيك تمرين ها وقت گير هستند 
و نياز اســت براي ســبك تر شدن آن، 

بازنگري صورت گيرد. 

پاك نژاد: همان طور كه عنوان شــد، در مورد بحث 
اســمز اين هماهنگي ديده نمي شــود. 
دربارة ســاختار لوويــس مطالب به طور 
پراكنــده آمــده اســت. بــه نام گذاري 
تركيب هــا پرداخته نشــده و در بحث 
پيوند كوواالنس، بيشــتر به صورت يوني 
برخورد مي شود و چالش ايجاد مي كند. 
واقعًا رسم آرايش براي تركيب هاي يوني 

ضرورتي دارد؟ 

محمد: اينكه انتقال الكترون در جريان 
تشكيل پيوند درك  شود مفيد است اما 

دربارة تركيب ها ضروري نيست. 

ارزاني: منظورتان رســم آرايش بــراي تركيب هاي 

CaCl2 و Cao است. 

پالیــزدار: در فصل 1 از شــيمي دهم، به ســاختار 
الکترون نقطه  در يك تمرين اشاره مي شود. وقتي قرار است 
در فصل 2، به طور كامل ساختار لوويس بحث شود لزومي 
ندارد طرح ساختار لوويس اين طور گسسته باشد. با توجه 
به كمبود زمان تدريس در اين شكل، مشكل ايجاد مي كند. 
نكتة ديگر اين اســت كه خيلي از ســاختارها با در نظر 
گرفتن حالت داتيو رسم مي شــوند. براي دانش آموز اين 
ســؤال پيش مي آ يد كه الكترون منفرد- به عنوان شــرط 
تشكيل پيوند- كجاست؟ بنابراين الزم است در مورد پيوند 

داتيو هم توضيح بدهيم. 

هاشــم زاده: من بدون اينكه پيوند داتيــو را معرفي 
كنم، به عنوان شرايط اشتراك گذاري يك طرفة الكترون، 
آن  را توضيــح مي دهم. اما روش كتاب براي رســم همة 
ســاختارهاي لوويس مناسب و راهگشا نيست. روش هاي 
بهتري در كتاب هاي مرجع مطرح شــده و بهتر اســت از 

آن ها در كتاب  استفاده شود. 

پالیزدار: در يكي از جلسه هاي ضمن خدمت مطرح شد 
كه اين گسســتگي ظاهري در پرداختن به بحث ساختار 
لوييــس، به هدف تكرار شــدن آن بوده اســت. در مورد 
استوكيومتري هم اين حالت ديده مي شود و جزء مباحثي 

است كه در دو پاية مختلف به آن پرداخته مي  شود. 

نــوروزي: در ادامه هميــن نكته و با توجــه به اينكه 
استوكيومتري باز هم، بعداً بايد مورد بحث قرار گيرد، نياز 
به آوردن تمرين هاي بيشتري براي آن احساس مي شود. 
البته با تغيير شــرايط در اين جهت، باز هم مسئلة طرح 
سؤال هاي متنوع آزمون ها به ميان مي آيد ولي درحد فعلي، 

تمرين هاي اين مبحث كافي نيست. 

é واكنش دانش آموزان به محتواي كتاب ها 
چگونه بوده است؟ 

معدني پور: بحث رادیو ایزوتوپ ها و ارتباط شيمي با 
پزشكي براي دانش آموزان خيلي جالب و عالقه مند كننده 

خیلي از ساختارها با در نظر گرفتن حالت داتیو 
رسم مي شوند. براي دانش آموز این سؤال پیش 

مي آ ید كه: الكترون منفرد- به عنوان شرط 
تشكیل پیوند- كجاست
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رزا پاك نژاد
 ،٢ ناحیه  شیمي  معلم 

كرج

وحیدرضا محمد
معلم شــیمي ناحیه ٤، 

كرج

زینب نوروزي
 ،٢ ناحیه  شیمي  معلم 

كرج

است. در واقع نقطة قوت كتاب دهم طرح اين موضوع و 
پرداختن به كاربردهاي آن بوده اســت و اگر در پايه هاي 
ديگر هم به همين ترتيب به كاربرد ها توجه شــود و در 
قالب »آيا مي دانيد كه ...« يا در حاشيه ها عنوان پيدا كنند 

بسيار اثرگذار خواهد بود.  

پالیزدار: دانش آموزان به بحــث صابون هم واكنش 
خوبي نشــان مي دهند و در خانه فعاليت هاي مربوط به 
آن را انجــام مي دهند، جمالت كتاب را بازگو مي كنند و 
مخصوصًا  هنگام نمايش فيلم های مربوط به آن نشــان 

مي  دهند كه خيلي عالقه مندند و از آن لذت مي برند.

با توجه به عالقه اي كه به مطلب دربارة ياقوت نشــان 
مي دهند بهتر بود كه در حاشــيه كتــاب، دربارة زمرد و 
فيروزه- كه معادن آن در ايران وجود دارد- نيز توضيحاتي 

مي آمد. 

اجاقي: دقيقًا، چون دانش آموزان ســؤال مي كنند چرا 
با اينكه   در هــر دوي آن ها كروم وجود دارد، رنگ هاي 

متفاوتي دارند. 

نوروزي: در بحث گازها هم وقتي از كاربرد  ها صحبت 
مي كنيم و زمينه براي گفت وگو و بحث فراهم مي شود، 

دانش آموزان خيلي باعالقه برخورد مي كنند. 

نوروزي: در مجموع هر مبحثي كه با زندگي و مسائل 
روز ارتباط دارد و كاربرد آن تصوير شده است با واكنش 
مثبت از طرف دانش آموزان روبه رو بوده اســت يا وقتي 
اطالعاتي از گذشــته در ارتباط با آن داشته اند مي بينيم 

كه حتي ضعيف ترين دانش آموزان وارد بحث مي شوند. 

معدني پور: نكتة قابل توجهي در اينجا وجود دارد: اينكه 
واكنش دانش آموزان تا80 درصد موارد، هم راستا با نظر 
و نحوة برخورد معلم است. اگر مبحثي براي معلم جالب 
بوده،  واكنش مثبت دانش آموز را همراه داشته است. گاه 
در دو كالس از يك مدرسه با معلم هاي متفاوت، مي بينيم 
واكنش دانش آموزان در برابر يك مبحث، بسته به عملكرد 

معلم هر كالس متفاوت است. 

حاتمي: برگــزاري كالس هاي ضمن 
خدمت حضــوري )و نه مجازي(، باعث 
آشنا شدن معلم با اهداف كتاب و روش 
تدريس درست مي شود و در نتيجه، اين 
ديد منفي در معلم ايجاد نمي شود تا به 

دانش آموز انتقال يابد. 

پاك نــژاد: در كتاب هاي قبلي بحث 
بــازده و درصد خلوص قابل درك تر بود 

چون در كنار آن، از واكنش جانبي صحبت مي شد. 

نوروزي: من در اين زمينه مشــكلي نديدم؛ با همان 
مسئلة بازده كه در متن آمده بود، دانش آموزان به خوبي 

مطلــب را درك مي كردنــد. اما به نظر 
من برخي از تصاويــر كتاب  براي همه 
نقاط كشور مناسب نيست، مثل تصوير  

همبرگر. 

رضایي:  انتظار مي رود به بحث نانو هم 
بيشتر پرداخته شود.

پالیــزدار: ســؤالي كــه از طــرف 
دانش آموزان زياد مطرح مي شــود اين 
اســت كه چرا فقط در گرايش شيمي 
تجزيه، به اســتادي در اين عرصه اشاره 

شده و عكس استادان ديگر در گرايش هاي ديگر شيمي، 
در كتاب آورده نشده است؟ 

در همين راســتا خوب اســت دربارة 
شــيمي محض و كاربردي و آشنايي با 
گرايش هاي رشــتة شيمي در هر كتابي 

مطالبي آورده شود. 

é مهم ترین چالش كتاب ها مربوط 
به چه مباحثي است و چه راه هایي 

براي آن پیشنهاد مي كنید؟ 

نوروزي: در شيمي دهم مطالب پاية 
شــيمي بايد مطرح شــود و مهم است 
كه دانش آمــوز به مباحــث عالقه مند 
شود. براي اين منظور، به زمان تدريس 

بيشتري نياز داريم. 

برگزاري كالس هاي ضمن خدمت حضوري 
)ونه مجازي(، باعث آشنا شدن معلم با اهداف 

كتاب و روش تدریس درست مي شود



منیژه حاتمي
معلم شیمي ناحیه 1، 
كرج

مریم رضایي
معلم شیمي ناحیه ٢، 
كرج

اجاقي: در شــيمي يازدهم مباحثي 
داريم كه در حد گسترده ارائه شده است 
مثل آنتالپي و سینتیك و البته، زمان 
سه ســاعت براي پرداختن به آن ها كم 

است. 

معدني پــور: يك راهكار بــراي رفع 
كمبود زمان تدريس، استفاده از تخته هوشمند است. 
شخصًا تجربه كردم كه تا حدود 10 درصد با اين روش، 

كمبود زمان جبران مي شود. 

تدريس  زمان  ناهماهنگــي  حاتمي: 
با حجم مطالب باعث استفاده از روش 
معلم محور مي شود، در حالي كه رويكرد 
كتاب، تعاملــي و درگير كردن معلم و 
دانش آموز اســت. كمبــود وقت امكان 
برآورده شــدن هدف مؤلفــان، يعني 

يادگيري تدريجي را تأمين نمي كند. 

معدني پور: يكي از مشكالت، ناآگاهي 
مديران از لزوم توجه به هماهنگي ميان 
سه پايه متوسطه دوم است. گاه مي بينيم 
دبيري كه از محتواي كتاب هاي دهم و 
يازدهم اطالعي ندارد براي تدريس پاية دوازدهم در نظر 
گرفته مي  شود. اين در حالي است كه در پاية دوازدهم 
ما به دانش آموز يادآوري مي كنيم برخي مباحث را در 
دو پايــة قبلي ياد  گرفته اند. مديران بايد معلماني را به 
كار بگيرند كه از روال تغيير كتاب ها و محتواي جديد 

آن ها اطالع داشته باشند. 

پالیزدار:  در كتاب يازدهــم براي آنتالپي، فرمولي 
براي محاسبة ΔH آنتالپي آمده كه هيچ كاربردي براي 
آن ذكر نشده است و از طرف دانش آموزان خيلي مورد 

سؤال قرار مي گيرد. 

ارزاني: موافقم. بايد به عبارت »تشــكيل پيوند« يا 
»آنتالپي تشكيل« اشاره مي شد. اين بحث بايد كامل، 
يا حذف شود. با توجه به كمبود زمان تدريس هم بايد 
مباحثي كه خيلي ضروري نيســت حذف شوند، مانند 

بحث اسمز كه در اين جلسه مطرح شد. 
پالیزدار: در زمينة معرفي گروه هاي عاملي در كتاب، به 
پيوند دوگانه و ســه گانه و حلقة بنزن اشاره اي نشده است. 
كتاب هاي مختلف شــيمي آلي هم در اين زمينه يكسان 
عمل نكرده اند.آيا اين گروه ها بايــد به عنوان گروه عاملي 

معرفي شوند؟ 

هاشم زاده: بــراي صفحة 48 از كتاب دهم، چه لزومي 
دارد كه رابطة درجة سلسيوس و كلوين بيايد؟ بايد به طور 
مفصل به بحث اســيدها منتقل و باز شــود. روش شــما 
چيست؟ آيا رابطة حجم و دما را از روي نمودار مي گوييد 
و بعد صفر كلوين را معرفي مي كنيد يا مي گوييد كه فقط 

رابطه را حفظ كنند؟ 

ارزاني: نه، به دليل كمبود زمان، لزومي ندارد رابطه را 
اثبات كنيم.

پالیزدار: در اواخر فصل دوم كه رابطة PV= nRT بحث  
مي شود و دما بايد بر حسب كلوين آورده شود، شايد بهتر 

باشد در آنجا به رابطة سلسيوس و كلوين اشاره  شود. 

هاشم زاده: در صفحة 69 از كتاب دهم، بهتر است جايي 
در حاشــيه يا در بخش »با هم بينديشيم« اشاره شود كه 
چه زماني ميانگين جهاني سطح آب هاي آزاد، صفر گرفته 

شد. 
حاتمــي: به عنوان يــك راهــكار براي جلــب توجه 
دانش آموزان كم حوصله، به ويژه در مورد شمارش يون ها و 
مولكو ل ها، چاپ رنگي كتاب و افزايش جذابيت ظاهري آن 

مي تواند مؤثر باشد.
البته در اين صورت، هزينة توليد كتاب بيشتر خواهد شد. 
به همين دليل بايد عمر استفاده از كتاب ها بيشتر از يك 

سال باشد تا اين اقدام مقرون به صرفه باشد. 

رضایي: به عنوان جمع بندي، بايد مشــخص شود كه با 
اين مدت سه ساعت، من به عنوان معلم چقدر بايد مطلب 
بگويم؟ معلمان هم توانايي و هم علم آن را دارند كه مطلب 
اضافه بر كتاب بگويند اما با اين زمان كم ممكن نيست. بايد 

يا محتوا كم شود يا آزمون ها در حد كتاب گرفته شوند. 

معدني پور:  مشــكل اصلي، هماهنگ نبودن ســازمان 
سنجش با آموزش و پرورش است. 

ارزاني: و البته از طرف ديگر، مؤسسات كنكور و آموزشي 
هم براي جذب دانش آموز مباحثي را كه در برنامه نيست 

عنوان مي كنند. 

مدیران باید معلماني را به كار بگیرند 
كه از روال تغییر كتاب ها و محتواي 

جدید آن ها اطالع داشته باشند 
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