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چکیده
شیوه ای که درآن دانش آموز می آموزد ،در شناسایی وجود مشکالت شیمی با موضوعات معین ،مهم است .در
نتیجه با توجه به ماهیت پیچیده شیمی و این واقعیت که شیمی یکی از موضوعات مفهومی سخت در برنامه درسی
مدرسه است ،هر معلمی شیمی باید از قسمت های سخت موضوعات آگاه باشد .با توجه به اهمیت موضوع ،این
پژوهش بر آن است که ابتدا دالیل سختی موضوعات شیمی را بیان کرده و در ادامه ،مباحث سخت کتاب شیمی
سال سوم دبیرستان را که توسط اجرای پرسش نامه ایی بین دانش آموزان و معلمان اجرا شد بیان کند .در این کار
پژوهشی که در دو مرحله اجرا شد ،در ابتدا تمام موضوعات مربوط به کتاب شیمی سوم دبیرستان تحت عنوان
جدولی و براساس مقیاس لیکرت به دانش آموزان و معلمان شهرستان دلفان داده شد و بعد از تجزیه و تحلیل داده
ها با استفاده از نرم افزار spssدرصد موضوعات سخت مشخص شد که سخت ترین موضوعات شامل استوکیومتری
محلول ها و غلظت موالر و موالل است.
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بررسی و واکاوی مباحث سخت شیمی

 -9مقدمه
در اوایل قرن گذشته فعالیت های شناختی رایج کودکان همان چیزی بود که در بزرگساالن بوده و می تواند کارآمد تر
استفاده شود .پیاژه 1با ادعای خود که تفکر کودکان از طریق یک سری مراحل با پیچیدگی بیشتر می گذرد این دیدگاه را به
چالش ذهنی کشاند .اینهلدر و پیاژه ،گذار تفکر کودکان دوره عملیات عینی ،از دوران کودکی به نوجوانی را دوره عملیات
انتزاعی برشمردند .اندلر و باند 2بیان کردند که توسعه شناختی دارای پیامدهای عمده ای برای آموزش و یادگیری شیمی
است] .[1نظریه پیاژه ،راهی برای درک مشکالت برخی از دانش آموزان فراهم می کند .هرون 3بیان می کند سنین با توجه به
تقریب و وابسته به ویژگی های فردی هستند .همچنین براین باور بود که تمامی فراگیران به مرحله عملیات انتزاعی فکری نمی
رسند] .[2در آموزش و پرورش فرض بر این است که دانش آموزان به سطح دوم و سوم یا سطح عینی یا انتزاعی اندیشه رسیده
اند .شیمی یک موضوع انتزاعی است و بیشتر موضوعات آن نیاز به تفکر عملیاتی عینی دارد .به عنوان یک نتیجه از برآورد
توانای ی های شناختی دانش آموزان ،شیمی به عنوان یک موضوع سخت درنظر گرفته شده است .رنر و الوسون بیان کردند که
معلمان شیمی باید بدانند که فراگیر در مرحله عینی و عملیات انتزاعی دائما در حال روبرو شدن با وظایف عملیاتی انتزاعی و
تبدیل مفاهیم است .این مهم است که معلم بداند که در تمامی فراگیران ،پردازش اطالعات جدید در سطح عینی برای اولین
بار و قبل از حرکت آنها به مرحله عملیاتی انتزاعی است].[3

 -2دالیل سختی شیمی
شیمی به عنوان یک موضوع دشوار از طریق معلمان ،محققان و مربیان مختلف بیان شده است .پینارباسی و کان پوالت
و بروسو بیان کردند که دالیل این موضوع ،ماهیت انتزاعی بسیاری از مفاهیم مشکل ،نامگذاری و نماد های متفاوت مورد
استفاده در شیمی است] [ .تعدادی از علل دشواری در شیمی را مشخص کرده اند که در جدول  1ذکر شده است.

جدول  :9علل دشواری در یادگیری شیمی
چکیده ماهیت شیمی

استفاده از بیش از حد اطالعات ریاضیات

مرحله رشد شناختی دانش آموزان

پیچیدگی مطالب شیمی

ماهیت نمادین و بازنمودی شیمی

عدم کار آزمایشگاه و فقدان بحث و گفتگو

سه سطح از یادگیری :حسی (ماکروسکوپی) اتمی و مولکولی

بدفهمی دانش آموزان و معلمان از برخی مفاهیم اساسی

(میکروسکوپی) و نمادین (فرمول و الگوریتم)

1

-Piaget
-Endler and Bond
3
- Herron
4
- Lawson and Renner
5
-Pinarbasi & Canpolat& Brousseau
2
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 -3دالیل مشکالت ماهیت ذاتی شیمی
مبجرگو و رید بیان کردند که یکی از دالیل اصلی که شیمی دشوار است ،می تواند در سه سطح اندیشه عمل :ماکرو،
میکرو و نمادین باشد.



ماکرو اشاره به پدیدار شناسانه دارد :آنچه که می تواند توسط حواس بدون کمک از ابزار درک شود و معموال عینی
است.
در میکرو ،پدیده ها را می توان با کمک ابزار یا استنتاج از فرایندهای شیمیایی انتزاعی درک کرد و اغلب انتزاعی
است.

 نمادین اشاره به نمادها ،مدل ها و معادالت دارد و اغلب به صورت بازنمودها می باشد] [.
الکس جانستون در سال  189برای اولین بار بود که به معرفی این مفهوم تفکر چند سطحی پرداخت و آن را به
عنوان یک مثلث نشان داده شده است که در شکل  1دیده می شود] و [.
ماکرو

نمادین

میکرو

شکل  :9مثلث تفکر چند سطحی جانستون

 -4سختی های ایجاد شده توسط یادگیری بشر در شیمی
شیوه ای که درآن دانش آموز می آموزد درشناسایی وجود مشکالت شیمی با موضوعات معین مهم است .حجم زیادی
ازتحقیقات دریادگیری انسان درحال حاضر وجود دارد و در بخش ارتباط بین مشکالت درشیمی و چهارجنبه های این تحقیق
توسعه یافته است .درک چهار حوزه یادگیری انسان ،مشخص شده در زیر ،توضیح می دهد که چرا موضوعاتی مانند شیمی
آلی ،تعادل و تجزیه وتحلیل حجمی توسط دانش آموزان دشوار خواهد بود .این مناطق به شرح زیرهستند:
 . 1توانایی پردازش اطالعات وکارفضای حافظه دانش آموز
 . 2کج فهمی های دانش آموزان واثراین کج فهمی درتوانایی دانش آموزان برای ساخت ایده ها ،مفاهیم ودرک مفاهیم
شیمیایی
-Mbajiorgu and Reid
-Johnstone
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 . 3رشد شناختی دانش آموز
 .توانایی ریاضی دانش آموز ].[9

 -5فرآیند پژوهش
هر پژوهش علمی بر پایه مبانی نظری و نتایج و دستاوردهای مطالعات و پژوهشهای گذشته استوار است و میزان
صحت و درستی اطالعات ،اعتبار پژوهش را تضمین مینماید .در این پژوهش اطالعات و دادهها به روش کتابخانهای تهیه
گردید .برای بررسی ابعاد مختلف موضوع ،ایجاد ساختار اصلی و تعیین متغیرهای پژوهش و تهیه محتوای آزمون ،اطالعات مورد
نیاز از طریق منابع کتابخانهای شامل کتاب ،مقاالت پژوهشی خارجی ،جستجوی اینترنتی و سایتهای رسمی آموزشی-
پژوهشی کشور به دست آمد.

 -6جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه دانش آموزان سال چهارم مقطع متوسطه استان لرستان شهرستان نوراباد( دلفان)
رشته های ریاضی -فیزیک و علوم تجربی در سال تحصیلی  83-82که

نفر می باشند ،و معلمان شیمی شهرستان که

2نفر هستند.

 -7نمونه ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
نمونه پژوهش حاضر  222نفر از دانش آموزان مشغول به تحصیل در سال چهارم مقطع متوسطه شهرستان نوراباد
(دلفان) میباشد که روش نمونهگیری آن خوشه ای تصادفی و تعداد آنها طبق جدول مورگان انتخاب شد ،تعداد معلمان 1نفر
که روش نمونه گیری معلمان نمونه های در دسترس بود.

 -8روش تحقیق
شناسایی موضوعات شیمی که به عنوان سخت توسط دانش آموزان نوراباد (دلفان) درک شده است .این مرحله از
تحقیقات با هدف شناسایی موضوعات شیمی و مطرح مشکالت اکثریت دانش آموزان در مقطع سوم دبیرستان بود .برای جمع
آوری نظرات درسختی موضوعات مختلف شیمی سوم دبیرستان در مراحل مختلف از دانش آموزان مقطع چهارم دبیرستان
پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه ذکر شده در مباحث شیمی سال سوم که  93عنوان است دانش آموزان در این
مرحله ،آموزش شیمی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است .این لیست از موضوعات شیمی با مقیاس شش نقطه لیکرت متصل
شد و از دانش آموزان برای توصیف سختی مبحث شیمی پرسیده شد .مقیاس لیکرت از ادغام آنهایی که توسط
رادیکلیف( )2222بود مورد استفاده قرار گرفت .بخشی از پرسش نامه در جدول  2دیده می شود.
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جدول : 2بخشی از پرسش نامه  -فهرست برخی از مباحث شیمی متصل به مقیاس لیکرت
خیلی آسان

آسان

متوسط

عنوان مباحث

سخت

خیلی
سخت

الف-فصل اول
واکنش شیمیایی و استوکیومتری
واکنش شیمیایی کلروفلوئوروکربن ها که باعث تخریب الیه اوزون می شود.
معادله های نوشتاری
معادله های نمادی
موازنه کردن معادله یک واکنش شیمیایی به روش وارسی
واکنش سوختن
واکنش ترکیب
واکنش تجزیه
واکنش جابه جایی یگانه
واکنش جابه جایی دوگانه
مفهوم مول

پرسشنامه به دانش آموزان چهارم دبیرستان در سیستم آموزش و پرورش شهرستان نوراباد( دلفان) و معلمان سطح
شهر شهرستان توزیع شد .برای توزیع پرسشنامه در سطح دانش آموزان چهارم به طور تصادفی لیستی از دانش آموزان در
سطح شهرستان انتخاب شد .در مجموع  222پرسشنامه در مدارس شهرستان و  1پرسشنامه به معلمان شهرستان توزیع شد.
پرسشنامه به مدارس در آذرماه  1381توزیع شد.

 -1تجزیه و تحلیل پرسشنامه
پاسخ ها ابتدا به اکسل وارد شده و پس از آن برای بررسی بیشتر داده ها به نرم افزار  SPSSوارد شدند ،بعد پاسخ
های منحصر به فرد به هر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و موضوعاتی که به عنوان بسیار دشوار برای اکثر دانش آموزان به
نظر می رسید ،مشخص شد  .موضوعاتی که به عنوان سخت برای دانش آموزان و دانش آموزی که در شیمی و ریاضیات ضعیف
هستند تصور می شد .بعد از تجزیه و تحلیل داده ها آن دسته از موضوعاتی را که فراوانی درصد سخت و خیلی سخت و درصد
بی پاسخ آنها بیشتر  32د رصد بود و بین معلمان و دانش آموزان مشترک بود را به عنوان مباحث سخت شیمی سال سوم
مشخص شد داده ها با استفاده از نمودارها و جداول فرکانس با توجه به ماهیت داده ها توضیح داده شد.
به منظور بررسی "چه مباحثی در شیمی سال سوم ازدیدمعلمان دشوار هستند؟" با توجه به یافتههای تحقیق و داده-
های موجود ،این مباحث به صورت زیر دستهبندی شدند.
 -1درصدخلوص
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 -2قانون هس
 -3خواص کولیگاتیو
 انرژی آزاد گیبسبه منظور بررسی " چه مباحثی درشیمی سال سوم ازدیددانش آموزان دشوار هستند؟ با توجه به یافته های تحقیق و
داده های موجود ،این مباحث به صورت زیر دسته بندی شدند.
 -1محاسبه استوکیومتری در واکنش های انجام شده در حالت محلول
 -2غلظت موالر و موالل
 -3انرژی آزاد گیبس

 -91نتیجه گیری
دالیل اینکه چرا دانش آموزان برخی از موضوعات شیمی را سخت پیدا کردند در جزئیات بزرگ مورد بحث قرار گرفته
است .با این حال ،مهم است که به این دالیل قطعا مرتبط اشاره کنیم .مسائل در ابتدا برای دانش آموزان بوجود می آیند به
طوری که آنها تقال می کنند که بین سطوح ماکرو ،زیر میکرو و نمادین شیمی حرکت کنند این حرکت دشوار مابین سه سطح
متفاوت مخصوصا برای شاگردی دریک سطح عملیات عینی مشکل است .دانش آموزانی که در مرحله عملیات عینی هستند به
احتمال زیاد درگیر دو سطح مثلث سطح نمادین وسطح میکرو هستند .تعامل بین جنبه تفکر چند سطحی شیمی و مدل
پردازش اطالعات برای یادگیری توسط جانستون توسعه داده شده و وجود دارد.
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