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اشاره
با دبیري از تبریز و بــا کوله باري از تجربه گفت وگو کرده ایم. او 
گیتي محمدي است. پس از سال ها تدریس و حضور در گروه هاي 
آموزشي، به دلیل کرونا وجود کالس هاي مجازي را در آموزش 
و یادگیري دانش آموزان مهم قلمداد مي کند و وجود آزمایشگاه 
شیمي در مدرســه را ضروري مي داند. گفت وگو را بخوانیم تا 

بیشتر با وي آشنا شویم.

در آغــاز كمــي از خودتــان، تحصیــالت و دالیل 
عالقه مندي تان به شیمي و آموزش شیمي بگویید. 

ســالم و عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر بدریان و 
همکاران بزرگوار.

گیتی محمدی دبیر شــیمی ناحیه 4 تبریز با 24 ســال سابقه 
خدمت و مدرک کارشناســی شــیمی کاربردی و کارشناســی 
ارشد نانوشیمی از دانشگاه تبریز هستم. عالقه مندی به تحصیل 
رشته شیمی شاید از اولویت های من نبود ولی با توجه به عالقه 
شدیدی که به ساختار و عملکرد داروها داشتم، شیمی برایم بعد 

از داروسازی رشته جذابی به حساب می آمد.  
بعــد از اخذ مدرک کارشناســی حدود 9 ســال از درس جدا و 
بیشتر جذب کارهای هنری شدم که بسیار عالقه مند آن هستم. 
سال 1376 تصمیم گرفتم وارد آموزش و پرورش شوم. در آزمون 
استخدام کشوری پذیرفته شدم و دوباره با خرسندي وارد دنیای 
دانش شــدم. حدود 10 سال سرگروه شیمی ناحیه 4 تبریز و 1 
ســال عضو گروه شیمی اســتان بودم و اکنون 2 سال است که 

سرگروه شیمی استان آذربایجان شرقی هستم.

گفت وگو: دکتر عابد بدریان
عکاس: افسانه آدی گوزل

شيمی را به زندگی گره بزنيم
گفت وگو با گيتی محمدی، سرگروه شيمی آذربايجان شرقی

گفت وگو
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وضعیت آموزش شیمي در مدارس كشورمان را چگونه 
ارزیابــي مي كنید؟ چه موانع و چه افق هاي روشــني 

پیش رو مي بینید؟
خوشبختانه بیشتر دبیران شیمی با عالقه وارد این شغل شده اند 
و از دانش کافی در امر تدریس بهره مند هستند. استان آذربایجان 
شــرقی نیز از این امر بی بهره نبوده و دبیران بسیار توانمندی در 

این رشته داریم. 
با توجه به تجربه ای که در مدت تدریســم داشتم، خوشبختانه 
تعداد زیادی از دانش آموزان به علوم پایه و علم شیمی ارزش داده 
و در این رشته ادامه تحصیل می دهند که جای بسی خوشحالی 
و امیدواری اســت. در رابطه با موانع پیش رو می توان گفت چون 
رشته شــیمی همواره با آزمایش و مباحث عملی همراه است، 
نبود امکانات در اغلب مناطق و مدارس، این رشته را درسی غیر 

کاربردی و دانشی جلوه داده است. 

گروه هاي آموزشي شــیمي چگونه مي توانند موجبات 
خالقیت و نوآوري در آموزش و یادگیري شیمي را فراهم 

سازند؟
به طور کلی نقش تمامی گروه های آموزشــی، ایجاد انگیزه در 
دبیران براي پیشــبرد کیفیت آموزش و یاددهی است و گروه 
شــیمی نیز از این امر مستثنی نیســت. در این زمینه هرچه 
گروه های آموزشــی شــیمی بتوانند تازه های علم شیمی، به 
ویژه شــیوه های جدید تدریس را در اختیار دبیران قرار دهند، 
امکان مشــارکت دبیران در پیشبرد اهداف یاددهیـ  یادگیری 
و استفاده از روش های نوآورانه و کاهش افت تحصیلی را فراهم 

می آورند.

مشكالت عمده اي كه معلمان و گروه هاي آموزشي شیمي 
با آن روبه رو هستند، چیست؟

یکی  از مشکالت معلمان شیمی، عدم یادگیری سریع دانش آموزان 
در بیشتر مدارس است که سبب می شود دانش آموزان اغلب به 
درس شیمی و یادگیری آن بی عالقه شوند. برای برطرف کردن 
این مشــکل، معلم شیمی به ناچار باید ســعی کند همواره به 
مطالب جذاب تر و جدیدی که برای دانش آموز جالب توجه باشد 

و ایجاد انگیزه کند، دسترسی داشته باشد. 
عدم دسترسی به آزمایشگاه مجهز در بیشتر مدارس از مشکالت 
دیگر اســت. با توجه به نبود آزمایشگاه یا تجهیزات در برخی از 
مدارس، دبیران نیز در تدریس شیمی همراه با آزمایشگاه مهارت 
کســب نمی کنند. در حالی که دانش آموزان به کار عملی بسیار 

عالقه مند هستند و یادگیری آن ها بسیار بیشتر می شود.
ســعی گروه های آموزشی شیمی نیز ایجاد امکانات بیشتر برای 
دبیــران و مدارس اســت، ولی کمبود امکانــات مالی در برخی 
موارد مانع پیشــبرد اهداف می شود. مشــکل دیگری که برای 
معلمان شــیمی وجود دارد، تطابق نداشــتن تدریس در برخی 
آموزشگاه های خصوصی، با شیوه های نوین و مطالب کتاب های 

جدید و اهداف آن اســت که دانش آموزان را در تضاد و دوگانگی 
قرار می دهد.

عملكرد گروه آموزشــي شــیمي آذربایجان شرقي در 
ارتقاي فرایند آموزش و یادگیري شیمي در سطح استان 

را چگونه ارزیابي مي كنید؟
گروه شیمی آذربایجان شرقی همواره تالش کرده است در ارتباط 
مستمر با دبیرخانه راهبری کشــوری، از شیوه های جدید ارائه 
شــده در تدریس و تازه های علم شیمی اطالع داشته و آن ها را 

بالفاصله در اختیار معلمان استان قرار دهد.
همه ساله گروه شیمی اســتان در رابطه با چالش های کتاب ها 
جلســات حضوری یا مجازی برگزار مي كند. در این نشســت ها 
مطالب جدید یا شیوه های مؤثر تدریس بخش های چالش برانگیز 
کتاب، با اســتفاده از راهکارهای جدیــد و تجربه هاي همکاران 

توانمند استان ارائه مي گردد.
همچنین راهکارهایی براي افزایش نمره های نهایی و درصد قبولی 
دانش آموزان از ســرگروه های نواحی و منطقه هایی که باالترین 
رتبه در اســتان را دارند، خواسته شده است. این درخواست به 
صورت مقاله براي اســتفاده همکاران، در اختیار ســرگروه های 
شــیمی قرار می گیرد یا در وبگاه گروه شیمی استان بارگذاري 
می شود. همچنین اســتفاده از نرم افزارهای مختلف براي تولید 
محتواهای الکترونیکی در جلســات حضوری و مجازی آموزش 
داده می شود. تهیه بسته های آموزشی در همایش های حضوری 

از دیگر فعالیت هاي سرگروه هاست.
گروه شیمی اســتان آذربایجان 
شــرقی همــواره با قــرار دادن 
مطـــالبي از قبیــل آمـــوزش 
ســؤال های  انواع  نرم افـــزارها، 
طبقـه بنـــدی شده، فیلم هــای 
تدریس همکاران، فیلم های برتر 
جشنواره الگوی تدریـــس، و.... 

در وبــگاه خود، در خدمت هرچه بهتر شــدن جریان یاددهي و 
یادگیری است.

كتاب هاي درسي شیمي را چگونه ارزیابي مي كنید؟
کتاب هاي جدید درســی شیمی با توجه به اهدافی که پیش رو 
دارد، خوب و مفید نگاشته شده است. ولی با این وجود، مواردی 
نیز هست كه معلمان شیمی را با مشکل مواجه مي کند. یکی از 
مشکالتی که اغلب معلمان شیمی پایه دهم با آن مواجه هستند 
و همواره بیان می کنند، تناسب نداشتن ساعت درسی با محتوای 
کتاب اســت. محتوای کتاب شــیمی دهم بسیار زیاد  و ساعت 
تخصیص یافته آن کم است. در بسیاری از کالس ها دانش آموزان 
بسیار کنجکاو و جویای علت هستند ولی زمان کافی در اختیار 
معلم نیست. برای یادگیری برخی مطالب به تمرین بیشتری نیاز 
اســت ولی فرصت کافی وجود ندارد. در پایه یازدهم نیز بیشتر 

معلم شیمی به ناچار باید سعی 
کند همواره به مطالب جذاب تر 

و جدیدی که برای دانش آموز 
جالب توجه باشد و ایجاد انگیزه 

کند، دسترسی داشته باشد
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دبیران برای یاددهی بیشتر با کمبود زمان روبه رو هستند.

رویكردهاي جدید كتاب درســي در عالقه مندســازي 
دانش آموزان به علم شیمي تأثیر گذار بوده  است؟

همان طــور که عــرض کردم کتاب های شــیمی بــا اهداف و 
رویکردهای جدید، مفید واقع شــده اســت. به ویژه بخش های 
پیوند با زندگی و ریاضی، ذهن دانش آموز را فعال تر و عالقه او را 

به مطالب کتاب بیشتر کرده است.

میزان عالقه مندي دانش آموزان به علم شیمي را چگونه 
ارزیابي مي كنید؟

با توجه به اینکه یادگیری درس شــیمی مشکل است، بسیاری 
از دانش آموزان عالقه چندانی به درس شیمی نشان نمی دهند. 
هرچند که بسیاری از دانش آموزان خودم در رشتة شیمی ادامه 
تحصیل داده اند. تجربه شــخصی من نشان داده است که هرگاه 
درس را با آزمایش تدریس کرده ام و یا از دانش آموزم خواسته ام 
در مــورد مطلبی که خوانده ایم، چند مثــال یا مطلب جدید با 

مطالعه در اینترنت به دســت آورده و در کالس ارائه دهد، عالقه 
بیشتری را در او مشاهده کرده ام. 

همچنیــن دانش آموزان اغلب عالقه دارند درس جدید را قبل از 
معلم آموزش دهند. از این روش بسیار استفاده کرده ام. البته قبل 
از تدریس مطالبی را که تهیه کرده اند، مطالعه و اشکاالت آن را 
برطــرف کرده ام و پس از درس، پرســش دانش آموزان را خودم 
پاســخ داده ام. در مدارس و کالس های با ســطح متوسط و باال، 

نتیجه بسیار خوب بوده است.

چه راه هایي را در ایجاد عالقه و انگیزه در دانش آموزان 
مؤثر مي دانید؟

تدریس درس جدید به وسیلة خود دانش آموزان، آموزش معکوس 
تدریــس توأم با آزمایش، ارائة تحقیق در مورد مطالب شــیمی 
مرتبط با زندگی، در نظر گرفتن نمرة تشــویقی برای پیشرفت 
دانش آموز در امتحانات کالســی، استفاده از آزمایشگاه مجازی، 
معرفی وبگاه و منابع مختلف در ارتباط با درس جدید از راه هاي 
ایجاد عالقه و انگیزه در دانش آموزان نسبت به درس شیمي است.
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موانع و مشكالت عمده در آموزش شیمي در مدارس را 
بیان فرمایید.

سخت بودن یادگیری شیمی برای بیشتر فراگیران، نبود تجهیزات 
آزمایشگاهی کافی در بیشتر مدارس، تمایل بیشتر دانش آموزان 
بــه مدارس غیردولتی، تدریس نیروهــای آزاد در اغلب مدارس 
غیردولتی که بعضی از آن ها با شیوه های نوین تدریس یا رویکرد 
کتاب های شیمی آشنایی ندارند و در جلسات گروه های آموزشی 
نیز مشارکت نمي كنند و مهم تر از همه به نبود انگیزه در برخی 

معلمان و فراگیران مي توان اشاره كرد.

 با توجه به همه گیري كرونا، روند آموزش و ارزشــیابي 
شیمي به صورت مجازي را چگونه برآورد مي كنید؟

در ســال تحصیلی 99-98 که ناگهان بــا آغاز بیماری، مدارس 
تعطیل شــد، در ابتدا وقفة کوتاهی در آموزش ایجاد شــد. ولی 
خوشبختانه دبیران شیمی استان به صورت خودجوش هر کدام از 

طریقی آموزش خود را ادامه دادند. 
با ادامة تعطیلی و ایجاد شبکة دانش آموزی شاد، بیشتر همکاران 
از این شــبکه استفاده کرده و به آموزش ادامه دادند. با توجه به 
نظارت هایی که در سال گذشــته از طرف استان از کالس های 
شیمی داشتیم، می توان گفت شروع بیماری کرونا نقطة عطفی 
در آموزش ها بود. تمامی دبیران درصدد یادگیری تولید محتوا و 
شیوه های استفاده از شبکه های مجازی بودند. آموزش معکوس 

نقش مهمی را در یاددهی درس شیمی ایفا کرد. 
در رابطه با ارزشیابی، متأسفانه امکانی برای یک ارزشیابی خوب و 
مطمئن، فراهم نشد. ارزشیابی به صورت مجازی به طوری که باید 
و شاید نتوانست نتیجة فرایند یاددهیـ  یادگیری را به درستی و 

با اطمینان باال ارزیابی کند.

آیا درآموزش مجازي، معلمان توانســته اند بین مفاهیم 
نظري و فعالیت هاي آزمایشگاهي تعادلي ایجاد سازند؟ 

به نظر من در بیشتر موارد خیر. در تعداد بسیار اندکی از کالس ها 
از آزمایشــگاه مجازی استفاده شده اســت. با توجه به زمان کم 
ســاعت درسی در آموزش مجازی و همچنین سرعت بسیار کم 
اینترنت به ویژه در شــبکة شــاد، این امکان برای همه کالس ها 

فراهم نشده و آموزش فقط به صورت نظری پیش رفته است.

براي مخاطبان ما كه معلمان شــیمي و دانشجو معلمان 
هستند، چه پیامي براي ارتقاي فعالیت هاي آموزشي دارید؟ 
بــرای انجام هر کاری باید ابتدا به آن کار عالقه داشــت. عالقه 
سبب ایجاد انگیزه و تالش در پیشبرد هدفمان خواهد بود. انجام 
هر کاری صرفًا به عنوان یک شغل و پیشه، نتیجه رضایت بخشی 
نخواهد داشت و پیامد آن احساس خستگی زودرس خواهد بود. 
معلمان شیمی که همه استاد بنده هستند، قطعًا با عشق و عالقه 

مي توانستند به حرفة خود ادامه دهند. 
برای دانشجو معلمان نیز آرزوی آینده ای خوب را دارم. امیدوارم 

برای شــغل خود و فرزندان زیبای ایران زمین، عاشقانه خدمت 
کنند و از ارائــه آنچه در دانش خود دارنــد، به فرزندانمان کم 
نگذارنــد و همــواره در بهبود و ارتقاي دانــش و آگاهی خود و 

دانش آموزان، تالش کنند.

چه توصیه هایي به معلمان جوان و تازه كار دارید؟
ضمن اینکه برای این عزیزان آرزوی توفیق و تندرســتی دارم، 
پیشــنهاد می کنم از تجربه هاي همکاران توانمند خود استفادة 
الزم را ببرند. با گروه های آموزشــی همواره در ارتباط باشند. هر 
لحظــه در حال مطالعه و یادگیری مطالــب جدید در ارتباط با 
شیمی و آموزش آن و شیوه های نوین آموزشی باشند. همان طور 
که عرض کردم از همه مهم تر، به شــغل خود و به فراگیران ارج 

نهاده و با عالقه، در کار خود به پیشرفت ادامه دهند.

مهم ترین آرزوي شــما به عنوان یك معلم شــیمي و 
هماهنگ كنندة گرو ه هاي آموزشي استان چیست؟

به عنوان هماهنگ کنندة گروه های آموزش شیمی در استان، آرزو 
می کنم بتوانم امکانات مورد نیاز براي پیشــبرد اهداف آموزشی 
را در اختیار همکاران قرار دهم و شــاهد ارتقاي سطح آموزش 
و نتایج بهتر در استانمان باشم. کسب رتبة اول و چهارم آزمون  
سراسری تجربی 1400 در استان و رتبه های دو رقمی به تعداد 
زیاد، باعث سربلندی و شادکامی ما دبیران است. امیدوارم شاهد 

افزایش این رتبه ها در استان باشیم.
آرزوی قلبــی خــودم به عنوان 
یک دبیر شــیمی، عالقه مندی 
بیشــتر دانش آمــوزان بــه این 
رشته و تحصیل آن ها به صورت 
تخصصــی و کاربردی و تولیدي 
اســت. البته برای این امر وجود 
مشــاغل تحقیقاتی و کاربردی 
و نیز آیندة مناســب که بتواند 

انگیزة این عالقه را فراهم کند، از ضروریات است.

در پایان اگر نكته اي نگفته دارید، اضافه كنید.
در پایــان از خداوند مهربان، برای تمامی اســتادان گرانقدر که 
در آموزش فرزندانمان تالش و کوشــش فــراوان دارند و برای 
هم وطنــان خوبــم، آرزوی  تندرســتی دارم و امیدوارم هرچه 
زودتر این بیمــاری همه گیر كرونا به طــور کامل محو و نابود 
شــود. امیدوارم باز هم دوران خوب و خنده ها و شــیطنت های 
دانش آموزان را در کالس و مدرســه شــاهد باشــیم که بسیار 

لذت بخش است.
از زحمات همة دســت اندرکاران این مجله بی نهایت سپاسگزارم 
و آرزوی توفیــق دارم. از اینکه امکان این مصاحبه و بیان درددل 
را برایمان فراهم کردید، بسیار خرســندم و آرزوی برآورده شدن 
بیشترین امکانات را برای دبیران و دانش آموزان در امر آموزش دارم.

کتاب های شیمی با اهداف و 
رویکردهای جدید، مفید واقع 
شده است. به ویژه بخش های 

پیوند با زندگی و ریاضی، ذهن 
دانش آموز را فعال تر و عالقه او را 
به مطالب کتاب بیشتر کرده است


